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Milyon Liralık Bir Altı 
Servet Sahipsiz Duruyor 

-
,Bu Para Hükômete intikal Edıısıecek 

Mevsuk olarak haber aldıtı· 
mııa göre hukamet çok mtıbim 
bir meselenin tahkik ve takibile 
meıgul olmaktadır. Alb milyon 
lira gibi dolgun bir parayı alaka
dar eden bu meselenin eaaa ve 
teferruatam yazıyoruz: 

Bir müddet, evvel allkadar 
retml makamlardan birçopna 
ihbarlar yapılarak lıtanbulda bu
lanan ecnebi bankalar1nın bir 
kıımında bUkftmete alt mllhim 
miktarda paranın aakh durduğu 
bildirilmiıtir. S~ylendiğine glSre, 
alb milyon TUrk lirasını mUteca• 
.tı olan bu paralar kısmen mi
ruçı bırakmadan vefat eden 
kimselere, kısmen de memleketten 
pasaportsuz olarak kaçıp giden• 
fere aittir. Eldeki kanunlara göre 

1 ~ 

-
Şehrimizdeki bankalardan Osmanlı bankasını• lıtanbul pbeıi 

bu altı milyonluk aervetin tama· ı lerde faaliyetini tatil eden Kredi 
men Devlet hazinesine intikal Uyone bankasının elinde bulunmak· 
etmesi )Azım gelmektedir. Bu tadır. Diğer kısmı da öteki ecnebi 
paradan mUbim bir kısmı geçen- ( Duamı 12 inci aayfada ) 

Siz Ne Fikirdesiniz: Bu iki Genç Kızdan 
Hangisi Daha Güzel, 
Liitfen Bize Bildiriniz 1 

Güzellik Anketimize Memleketin Her 
T arafındalı Cevap Gönderiliyor 

Gtızellik mOsa-
1.akasında ha· 
ltem heyeti tar~ 
fllldan verilen 

karımn halk 
traıında naısl 

te(Akki edildiğini 
•nlamak maksa
dile karilerimizia 
•ra11nda açtığı• 

"111 anket tabmi
llİrnizin çok fev· 
kinde bir alak• 

]Yandırdı ve Feriha ve Nazire Hanımlar gangana 
•tanbulu bir tarafa bırakınız, 1 bu cevaplaran ekıeriyetl Feriha 
~Dadolumuzun uzak tehirlerinden Hanımın lehindedir. 
b•le telgrafla cevaplar gelmiye Nazire Hanımı Begenenler 
•tlıtdı. Hemen kaydedelim ki Maamafib biz ekaUiyeti teıkil 

ettiği için eneli 
Nazire Hanımı 
beienenlerin mll
talealarını yaza· 
cağız. LQtfen din
leyiniz: 
Ben Feriha Ha· 

mmı, Ankara'da 
uzaktan görmUı· 

tim., vo o zaman• 
lar methn sena· 
unı ifitmiıtim. 
Feriha Hanım fil
hakika güzeldir. 
F a~at dOrıya gll-
sellık •eçiminde 

TOrklyeyl temıll edecek derecede 
değildir. Vncudnnnn niıpetlerinde 
inhiraflar bulmak mllmkllndUr. 

( Devamı 6 ıncı Bllyfada ) 

11 Bugünün Meselelerinden 1 

Tanınmış Doktorlarımızın 
. Günleri Nasıl Geçer ? 

Biz Fennr Bllgimlzl ••rkhya Has Olan Hassasiyeti• 
Mezcederek Kullanmışızdır. 

Anket Muharriri: Naci Sadııllala 
c Bir gaıetede bir meslek.taıımız maruf doktorlarımızı tlddetla tenkit 
ettL lhtikt\r yaptıklarını eöyledi, batta yer yer yükselen bazı apartı• 

manlarda Ola kemiklerinin izleri bulunduğunu iddia edecek kadar 
ileriye gitti. Hatta mealekt ihtisaslarına bile dokundu. 
Bu iddia 'doğl'u mudur, değllmi? Bir arkadaıımızı, en tanınmıı doktor
larımızın birer gllnlük m119ğalelerini tetkike memur ettik. Bu ark:ada,t· 
mız doktorlarımızın hastalarını nuıl tednl ettiklerini mesat saatlerini 
nuıl geçirdiklerini klinik ve muayenehanelerindeki vaıiyetlerinl 
gördU, karilerömiz a9ağıda arhdatımııın mQ9ahedelerlni ve doktorların 
m Otalealaranı bulacaklardır. 

Otomobildeyiz. Maruf doktor- J 
larımııdan bir kaçının kapılarında 
ve aalonlannda ıeçen Oç beı 
Hat bana anlattı ki bu zevatla 
görUıebilmeye en mllsait zaman 
vazifeye doğru yolculuklarının 
devamı mUddetidir. Zira ondan 
•onra akıamın g~ vakitlerine 
kadar hiç biriıl baılannı kaıı· 
maya vakit bulamamaktadırlar. 

Tevfik Salim Paıaya doktor
lara yapılan hücumları habrlattım. 
Gülümsedi. Fakat bu tebe110m 
~em ıstırabı, hem ıiklyeti, hem 
tevekkUIO hem daha bir yığın 
birbirine karıımıı manaları bir
arada ifade ediyordu: 

- O cevaplan gazetecllerla 
menuıuzluklarına dair çok kıy
metli vesikalar olmalan itibarile 
hiç değersiz addetmiyorum. 

- Doktorlar bu ağır lttiham
lar karıısında niçin auıtularl 

- Suatuk, zira evvela srayn 

a.:::nı M A J i K' te 
GALiCYA CEPHESi 
· Fransızca ıözlO 

Herlkulide bir film ••• 

• 

Tn/ilc .S.11• :P.,. 
tabii manbk yığınlarından ft te
eaıllften baıka mukabele ı&rmeal 
lmklnı olmayan tecaYilzlerden mO
rekkep aabr atırUleri içinde mD-
nakaıa edilebilecek bir nokta yoktu. 

( Duamı 6 ıncı sayfada ) 

Dağda Başladı 
Bağda Bilti I 

Yazan: M. T 

"Dağda başladı, Bağda bitti,, çok nefis bir kUçUk 
romandır. Bu eserde eski ve yeni sevdalar arasın· 
dakl uçurumu bütün korkunçluğu ile göreceksiniz. 

l Pek Yakında Son Posta'da 
______ ,.J 
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Vaziyette Değişmiş Bir J 1 Münakaşa Fırtınaları "Arasında •.. 

Şey Mevcut Değildir 
f;' eti ha H. ın Gazetemize Bir Haksızlığı 
dit·GUı.ellik mtıaabakaaının ver· 
d'k 1 netice etraf .nda uyanan de-

1 odu dnn de devam etti: 
ı . 1 - Neticeyi betenmlyenler 
~:thapta haksızlık yapıldığını, 
li Feriha Hanamın iken Nazire 
~ ·~•rn ... verildiğini bir defa daha 
~j: .. edıler ve bu neticede birin· 
'-'• 2'! kazanan hanıma verilmeai 
•" • ut bin liranın bOyOk rol 
ıllad .. 

daha •dgı noktaaındi bir d~fa 
urdular. 

ı,, ~ - Müsabakayı tertip eden
~' 11

• bUtnn bu iddiaların mOn-
••ran b cluiu aıet •• garezden doğ-
~· nu •öylcdiler ve intihapta 
tGtt ır haksız.lak yapılmadıjını 
t.a~rıııek Uzere noterin tuttuju 

3 ~ göı~crdiler, 
~ b• Netıceye gelince: Deği,-

1~ fey yoktur. Ye olmaya-
• a-llla•kilsa b~tı t 

tip edenler tekrarına lUzum ol
madığını ıiSyledikten aonra me
eele kalmıyor demektir. ÇünlrO 
hakem heyeti en ıon kararını 
vermiı ve bunu da noter tara· 
fından taadik e~lilen bir mazbata 
ile tıthkim etmiıtir. Artık hakem 
heyeti bir araya gelıe •e bu 
kararı bozmak lıteae bile boı· 
mak ıalibiyetine malik değil· 
dir. ÇUnkn hiçbir mahkeme 

( Devamı 12 tnci rnyfada ) 
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Bir Köylü Gazetesi 

Halkın 

Çıkıyor 
Balkn-1 tarafından bir i~v]ü 
gazeteıi çıkarılaeaktır. Bu 
gazete memleketin bOyük fbti-
7açlarından birini kar91lıya· 
eaktır. Bu busoıta ha kımız 
diyor ki s 

Btkmet Emtn B. ( Boyog-lu Daracık 
lokak 14 ) 

- Ha!knl bir k31IG gaaetesl 
netredecekmi1- Ben bunu ffalknin"n 
Japt A't itlerin en hayuhlarından •e 
feyi:zlilerinden b riai olarak kabul 

ediyorum. KayJdyO okutmak IAzımdır. 
Köy Dyo Efendi diyen bir halk lda
rulnde yafıyoruL .Efendilerim H hiJ· 
met etmek •• onlan okutmak, mil· 
ae·nerlerimialn bir boyun borcu 
elmalıdır. Bea yalnız gazete ile lk· 
tlfa d'l'İyorum. Bir de 1eyyar kfttO· 
pane olmalıdır. Bu kiltOpane köy· 
1' e hem faydah kitaplar datJtmah 
Ye hatta faydah fılimler l'lS.termeli 
n hem de yeni rejim hakkında 
konf•ranalar •ermelidir. .. 

lb·abtm B&kltı B. ( Sultanabmet 
Ti earethane Sokağı 25 ) 

Halkniain çıkaracatt k3yUI 
rlaalHiaia ma.affak olacafındaa 
ylzde yls eminim. Bence bu J'a:&et• 
bir mecmu• hliinde çıkarılmah •• 
içine de milndereeatu11 bullaa eden 
b r le•ba koamahd1r. Ben ayda bir 
aayfahk mallma•ı az buluyorum •• 
1apılan ma1rafa, çekilen emete acıı
)'Orum. MGnderecat daha ı.enfin 
elmahdır. .. 

Yuaut B. ( Bı>yoğlu Ferllllye U) 
- l.unbulda ( 450 ) ka1 •armlfo 

Hallıı:e•iain ldSycillük ıub .. i aylak bir 
rbale çıkararak her köye tkiter 
al.taa datıtacakmı• Riaale ele tek 
bir aaJfadan ibaret olacakmlf. Tek 
.. Jfahk bir rlıafecle ldSyUlye ayda 
bir defa ae yaubillriL Bir defa bu 
nyfaaın adedini çotaltmah, aonra 
her kiye hiç olmaua ( 25) saaete 
.vmelldir. Her kayll Hinde ba p
aetelerl Nldamala Ye bW lrllekaiyon 
7apmabdır. Bu lmkbı kaıarlamak 
lçlo rlHle lıirazfazla bHılmalıdır: 

Şeker Fiati 
Yükselmek 
Vaziyetinde Mi? 

Gllmrüklerdeki tekerlerden 
k ınu izamı çıkarıJmışhr. lktısat 
weklleti halkın ucuz ,eker yemesi 
için muhtelif gruplara taka& mu
kabiliaıde teker çıkarmak imkA
aını •ermiıtir. Bunun üzerine pi· 
yasada ıeker huıuıunda rekabet 
batlamıı ve on glln eneline ka
dar Awupa kesme tekerlerinin 
und ğı 39 liraya kadar dütmllt
tür. Ancak son zamanlarda piya· 
aada aı 9eker kaldığı •e bu ytb· 
den fiyatların yükselmek ilzere 
olduğu söylenmektedir. · 

Şekerler tiıodiden ıipari, ediJ. 
H bile gclmeıi uzunca zamana 
bağlı olduğu için bazı ıeker ta• 
cirlerinin, fiyatları yOkıeltmeıi 
mevzubahs olmaktadır. 

Maama:fib takas mukabilinde 
tekrar ıeker çıkartalmaaı suretile 
buna meydan verilmemesi muhte
mt ı aörlilmektedir. 
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Bir Kadın Yediği Yemekten 
Zehirlenerek Öldü 

Bu Ölüm Şüpheli Görülüyor 
Zabıta don bir tOpbeli &lnm bldiaeıi tesbit 

etmit ve tahkikata baılamıştır. Hadise ıu ıuretle 
cerey.tn etmiıtir: Snleymaniyede Sllleymaniye med
resesinin bir odasında otur:ın Saffet Hanım isminde 

f kıvranmıya ve bağırnuya baılamııhr. Saffet Hanımın 
seuni işitenler yanına koımufludır. Fakat bir u 
ıonra kadıncağız müthiı sancılar araaında kıvrana• 
rak 61Up gitmittir. Hldiıeyi haber alan zabıta 

40 yaşlarında bir kadın dün öğleden evvel sokağa 
çıkmıı, bir mOdd~t dolaıtıktan ıonra 6ğle Ozeri 
tekrar odasına gefcrek )emek yemeğe baılamııbr. 
Saffet Haım yemeğini sakin bir ıurette yedikten 
sonra ıofradan kalkmıı, kenarda mindere uzanıp 

biraz yatmak istemiştir. Fakat aradan birkaç dakika 
geçer geçmez kadıncağız müthit ağrılar içinde 

doktorları Saffet Hanım n cesedini muayene 
etmiı, fakat öIUmO ıtıphelel gördilğll için ceıedin 
morga kaldırılmasına lüzum görmllıtDr. Ceset dlln 
akıam morga g &tUrülmlittllr. BugUn morg doktorlan 
ceıedi muayene ederek ölümün ne ıekilde wkua 
geldiğini tespit edeceklerdir. Bu &Uimlln yinilen ye-
meklerden ileri gelen bir zehirlenme neticeai olduju 
tahmin edilmektedir. 

Dayak Atarken 
Bir Adam Karakolun 

Camlannı Kırmış 

Dnn aıliye Uçüncll ceza mah
kemeıind• KüçUkpazar polis 
mevkiinin camlarını kırmakla ıuç
lu Vesile Hanımla kocaıı Adil 
Efendinin muhakemelerine de•am 
edilmiştir. 

Adil Efendi poliı daireaioin 
6n0nde bir kadının saçını eline 
dolayarak dayak atarken &3rül· 
mllf ye karakola ahnmııtır. O ıı· 
rada tehenOrle tekrar dııarıya 
çıkmak iatemif Ye kapıda duran 
poliı Tahıin Efendiye çarpmııhr. 
Bu çarpıı neticelİDde de polia 
Tahıin Efendinin arka11ndakl 
cam kU'ılmıt •o llrtına batarak 
yaralanmıthr. 

Dlln ıahitler dinlendi. Tahsin 
Efendi de bunua kuaea olduğu
nu ve ıahll davuı bulunmadı· 
ğım ı&yledi. Muhakeme karar 
için taliec edildi. 

Şofö1ler 

Belediyenin Yeni Bir Ka
rar na İtiraz Ediyorlar 

latanbul belediyesi Benzin ıa· 
tıt merkezleri için yerıi bir karar 
lttiba:ı etmiştir. Bu karara göre, 
dnkklnlardaki benzin hortumları 

benzin alan otomobillere kadar 
uzablmıyacak ve benzin şi,eleri 
de onbeş güne k-ıdar kaldırıla· 
cakbr. Bunun nzerine benzin sa· 
hı merkezleri hortumları yarı 
yarıya kesmişler •e otomobil
lere tenekelerle benzin vermiye 
baılamıılardır. 

Scıkakların klrlenmemeıi Ye 
gelip geçenlere mllıküllt çıka· 
rılmnmuı için verilen bu karara 

Bir Jandarma 
Üç Seneye 
Mahkfıın Oldu 

Adliyedeki dokuz numarala 
lbbaaı mabkem Hinde diin kaçak
Çılıkla munun bir jandarmanın 
muhakemesine devam edilmiştir. 
Maznun, jandarma milfetHıliğinde 
istihdam edilen jandarma Urfah 
Halil oğlu Mehmet isminde biri· 
sidir. Mehmedin odasındaki bul· 
gur torbasının içinde 655 çak· 
mak taıı yakalanmııtır • 

Jandarma Mehmet yakalandığı 
zamsın bunu memleketinden ge
tirdiğioi aöylemlştir. Dllokll mu
bakemeıinde bunların başkuı ta
rafından konulduğunu iddia etmi.J
tir. Neticede kacakçılığı takibe 
memur olduğu halde kaçakçılık 
yapmaaı cezas.nın tiddetlenmeai
ne sebep tutularak llç aenc bap
ae mahOm edilmit Ye derhal jan
darma arkada§brt tarafından ah· 
barak te•kifhaneye götllriilm&,tllr. 
Mehmet Efendi aynca (16129) 
kuruı para cezası da Yerecektir. 

Ticarat Horsasmda 
Dftn Anadoludan lstanbula on 

bir Yagon buğday gelmiıtir. Zile, 
Tokat, Hacık6y, Malatya, Erbaa 
Afyonlan llzerioe muameleler ol
makta Yfl bu mallann okkaaı 
10,5-11 lira arasında ıatılmakta· 
dır. Kaba afyonlaran fiab 9- 1 O 
lira arasındadır. 

-=== 
benzinciler itiraz etmektedirler. 
Benzincilerin itiraz ettiği nokta, 
benzin tifelerinio kaldırılmasıdır. 
Söylendiğine göre benzin teneke· 
Jeri en iki kilo olduğundan 90-
förlerden hemen ekaerisi bunu 
alamamakta ve yOz bet kuruı ve
rerek tiıe almaktadırlar. Şişe
ler kaldırıldığı takdirde bundan 
ooförler mutazarrır olacağı iddia 
edilmektedir. 

İlkmektepler 
Şehrimizde Mektep Adedi 

Günden Güne Arbyor 

Yapılan bir iatatiatit• g&re 
geçen aene latanbulda 390 ilk
mektep olduğu halde bu ıene 
mektep adedi (403) e çıkmııtır. 

1atanbulda me•cut 1756 ma
allimden bin beıyilzllne bu •n• 
kıdem samım Yerilecektir. Zam 
giSrecek muallimlerin hemen ek
serisi teabit edilmiıtir. Şimdi Be
yoğlu Mmtindeki muallimlerin 
•iciUeri tetkik edilmektedir. 
Beyoğlu birinci mektepten onun
cu mektebe kadar olan ilkmek• 
teplerde çal11an muallimlerin ra• 
porlan gözden geçirilmiıtir. Ge
riye kalan on d6rt mektepteki 
muallimlerin de raporlan tetkik 
edilir edilme& um U.tesl tamam-
lanacak, Maarif Veklletine t6n
derilecektir. 

işler Çoğaldı 
Para Borsasında Hararetli 

Muameleler Oluyor 

Para boraasında aon gtınlerde 
g&rDlmemİf bir kalabalık oldujıı 
gibi, Bor.. acentelerinin odala
rında da birçok alacı •• •balar 
lı Japmaktadar. 

Fada talep karııaında baza 
eıbam Ye tahvilAbn fiatlan ytik· 
selmektedir. Dün Düyunu muYah· 
bide 64,5, Aalan çimento 12,45, 
Anadolu hisse aenedi 26, Ana
dolu tahvilib 47,90, Milmesıil 
Anadolu 58,60, Rumeli timendi
ferleri 8, 15 den muamele i&r
mtıştDr. 

Günün Tarihi t------...a. 
Akvam Cemiyeti 
Ve Tütünlerimiz 
Ôtreadltimlı.e göre Cemiyeti Ak• 

Yam Şark UltOnlerile alAlradar olma• 
t• bqlamııtır. Şark tütlnleri için 
Aknm Cemiyeti tarafından ne gibi 
bir müzaheret yapılabileceti meael .. 
•ini a<Sriltmek üzere bugünlerde 
Atina'da bir toplantı yapılacaktır. 
Bu toplanbya Şark Uitünl y•li.ttirea 
butila memleketler ittirak edecektir. 
Toplantıda Türkiye'yi, inhisar idaree 
•İnin bir mfimeuıli tem• 1 edecektir. 
Bu toplantıya fevkalide ehemmi) et 
•er Um ektedir. 

TUrkiye -Yunanistan 
Tlrk"ye ile Yunanistan araa nda 

yapaJacak yeni bir tıcaret mukavele• 
aia D •aa• aranı hazırlamalc üzeıe 
Atlna'ya glden TGrk murahhas he}ctl• 
nin ••det ettijinf Ye henuz b r aa• 
latma zemini bulunmad tam yazmıt
tık. lbti' if, Yunani•tan'ın Turaiye'y• 
yapacağı ihracat mikdarındao çık• 
mıt H hal& ha ledilemomittir. Fakat 
lktuat Vekıli Celal Der bugDn Ane 
kara•ya avdet ettitinden bu mese
leyi eaaalı tekilde tetkik edecek va 
kat'i bir karar •er•cektir. Karan" 
De olacaf1 benli• belli detildir. 

Tarihi TUrbelarde 
MOzeler fdareal 42 kadar türbeyi 

taHif ederek bunları tarihi tetkikat 
yapmak i•teyenlere ve ıelu mla• 
~elen aey7ah'arJa Alimlere açmıtbr. 
Amerika •ef .rl M. Şeril de bu tilr• 
belen ır••mek latemittlr. 

Etki milze mOdiri Halil Bey nfir 
cenaplarına rehberlik ederek tilrbe• 
lerl rezdirecektir. 

Adliye Tayinleri 
A~iye ll&mal daireıi tefi 

mOddeiumumi muaYİnİ Mubiddia 
Bey mahkeme azalığına terfi et
miıtL Muhiddin Beyin yerine h .. 
nh kimıe tayin edilmemiıtir. 
Kendiaine birinci tetkik memuna 
mlddeiumuml muaYiaJerind .. 
Sabri Bey vekllet etmektedir. 

Mllcldelumumi muavinlerinden 
bqka yerlere nakledilenler oldu-
ğu için mllddeiumumilik kadr~ 
aUDda boıluklar vardır. Heriçtea 
laJİD edilen muavinler de henlla 
gelmemiftir. Bunlar geldikte 
90nra lllmat daireaine bir baık 
maaYİD tayin edilecektir. 
· llllddeiumuml muavinleri 

den Nurettin Ye lımail Hak 
Beyler buraaı için namzet göıt 
rilmektedirler. 

Ticaret 
Vaziyetimiz 

ihracat Ofiai 932 aeaui sarfında 
ki ihracat naiyetimiz hakkında b 
k tap hazırlamaktadır. K tapta l 
raeat maddelerimizden hangi• n 
ne miktarda azaldıtı nya çoğaldı 
yaxalmaktadır. Teabit edilen neüc 
ler• aare ıeçen sene zarfmda jbr 
cat maddelerımb:dea hemen kıı 
azamının ihracat miktarı ualmııtı 
l:Su azalmanuı, muhte if mem eke 
lerln ithalAt euaaına kartı aldıkla 
tedbtrlerlc-, alelumum tahd t ııiıt 

minden ileri reld ti anJaıılmaktadı 
Kitap 80 - 90 aayfadan 1baret ol 
cak ye ihracat mızı arttırmak fç 
alınacak tedbirlerdea umumi auret 
bahHcillecektir. 

1 Son Postanın Re•imli Hikô.ge si ı Pazar Ola Ha~an Beg Digor Ki: J _____ ______.! ___________ ___ 

- HaHa Be_7.. lata•bulcla 600 
ankat Ydllllf-

- 600 bin ailfualu 
lau W. ldp7c-

-
I 
1/ 

/ _,,,, 
-

- Bir Huk11t iaabet ediyorm ..... Huan Bey - Yanht azizim .. la• 
tanbulda 600 detil, tamam 600 bin 

••ukat Yari.. HerkH a•ukat oldu 
ayol-

- Ne4'a Huaa Be7? 1 

Haaan Be7 Çeneden 
kimde ne ••••p kalcla 
, ..... 1.. 
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r 
Hergün 

Türkiye' de 
Serbest 
Sanayiin Neticesi 
-Y zanr Vedat Nedim -

T .irkiyenio aanayileıme tarihi 
alıtemsizliğin Ye heaapıızlığın bin 
l>ir acı ve ibretli miaallerile do
ludur. Şimdiye kadar kurulmuı 
Ye kapanm.f sanayi mUeueaolorl• 
De ve işlemekt• olaolarmın da 
hesaplarına ve if letme tarzlarına 
dair bir tetkik yapılsa, ıayet 
dnınndürUcü neticelerle karıı· 
laı.-c:ığımız.a ıtıphe Joktur. 

Bir fabrika kurmak ve işlet
mek, her ıeyden 6nce ıayet 

ince bir tetkik •• ıayet çeıitli 
Lir ihtııns işidir. 

Halbuki biıtle fabrika açmak 
cok kere bir piyanıo bileti al· 
nıak gibi, bir talih •• fıraat lıi 
telakki olunmaktadır. 

Memleketimizde eanaylio te
euüsünü himaye için a' nan ter 
•iki aaneyl kanunu. gilmrlUc bf. 
nıa1esi, son zamanlarda kontenjan 
ıiyaseti gibi umumi mahiyetteki 
tedbirler, bu ıeliıiıOz.elliii ve 
ıiıtenısizliğl kuvvetlendirmekten 
bqka bir teye yaramamıthr. 

TOrkiyede haagi ıanayi ıube 
lerinin nerelerde, hanql ıart;llr 
•• mikyaalar da'1ilinde kurul• 
•asının millet ikbsauayaiı b~
lumrndan kabil, f.-ydah ve Hı
tum!u olduğunu &nceden teabit 
etmeden, sanayiin alelitllk hima· 
Jeıi ve te,viki, biç ıDpheıiı ld 
l»ayle bir netice •erecekti. . 

Bu~Un, Tilrkiye'd.ekl 1aoayl t~ 
tebbnılerinio bnytık bir ekıerl· 
)eti tufeyli mlle11eselerdir. Ham 
llladdesini yarı iıleamlt •• batta 
çok kere tam iıienmit bir halde 
)'abancıdan getiren Ye bu yarı 
işlenmiş mallaran teklini basit bir 
•meliye ile değiştirerek ve tam 
ltlenmişleri ise ticarete sevkolu
llabilir bir hale getirerek, "Sana· 
tici,.lik vasfına bak kazandığını 
ıanan ve bu yllıden devletten hi· 
lllaye gören ve bunu da az.ımaaya· 
rak daima daha fazlasına iıtiyen 
bir zümrenin millet içinde inki· 
tafı, hiç şilplıesiz ki milll aanayl 
•iyasetimizin idıeali olamaz. 

Hiçbir kontrola tibi tutul· 
lnadan yapılan himaye, Tllrkiye'-

de geri teknikli bir kOçUk esnaf 
lanyiinin tnremesine ıebep ol· 

llıuştur. Küçük, küçilk dilkkAnlar 
•e evler içine konulan birkaç 

llıakine ve birkaç iıçi ile lıliyen 
'Uzlerce fabrikamız (1) vardır. 
Bunlar, aralarında amanıız bir 
rekabetle boğuıurlar. Teknikleri 
lptid ı:ı i, işlctm~ tarzlara bilgisiz 
olduğu için, zaten pahalı ima1At 
)a• ı:ırlar. Bir de Oılelik araya 
rekabet mücadelesi karıtınca hi· 
leli iınaUit kaideden olur. 

Halbuki Türkiye için istenilen 
'te yakışan sanayi, geri bir es• 
llafça sanayi değil, ileri teknikli 
"• memleketin ihtiyaçlarına uy· 
ıun rasyonel Te ıistemll bir 
••nayic.ir. 

(Resimli Makale 

Bir kıımımız her ıeydeo keD'* 
dimizi r.ıes•uı görllrOz. Bu sebeple 
de korkar, çekinir, bedbin olur 
ve it yapmaktan korkarız. 

D Kabahat Başkasının a 1 

o·ıer bir lcaamımaz her kabahati 

baılralarına yGklerlz. Bunlar, mea'u• 
liyeti omuzlarından atan liilbali Ye 

kayıtsız klm1elerdir. Kendi hatala• 
rını hiçbir laman s<irmediklerl için 

daima yanlıı yollara düterler. 

Unutmıyalun ki baıkaları hata 
edip kendim zin haklı n dotru ol· 
dutumu. Anlar oJdutu sibi, kendi
mizin hatala Ye başkalarının hakla 
oldukları :umanl&r da yardır. 

Her nklt her feyden baıkalanaa 
kabahati yüklemeyiniz. 

SON TELGRAF HABERLERİ' 

Hazırlık Tahkikatı Bitti 
·Hadise Maznunları Müstantiğe Verildi. 

Biga' da Üç Kişi Tevkif Olundu 
BURSA 16 (Huıuıi) - Müddeiumumilik bugün mllezzin Mahmut ve arapça ezan okumıya baıka 

Bursa hAdiıeal maz.nunlan aleyhine hukuku Amme bir müezzini tahrik eden imam Hacı Mehmet 
davası açarak 200 aabifeyl tecavüz eden tahkikat Efendiler mevkufen adliyeye teslim edilmişlerdir. 
evrakıni mOstantikliğe tevdi etmiştir. MDshmtikli- lımir ınikastinden istiklAI mahkemeıince altı ay 
ğin de k sa bir zamanda tahkikatını bitirip evrakı hapse ve Oç sene emniyeti umumiyenin nezareti 
Ağırceza mahkemesine tevdi edeceği tahmin altına alınmıya mahknm eski polis memurlarından 
olunuyor. Hayri oğlu Saip isminde biriıi Biganın Akbayrak 

Maznunların muhakemesine ıehrimlz Ağır Ceza köyllnde arapça ez.an okumak ve deyletin emniy~ 
Mahkemeıinde baılanacakbr. Maznunlardan 16 sının tini iblAI edecek mahiyette bazı tefevvühatta bulun-
hAdiaede faili asli, 7 ıinin cllrmo iıtiraktan, birinin mak maddesinden adliyece tevkif edilmiştir. 
de Ulrkçe ez.an aleyhinde tehdit cllrmllnden Mu9- Ankara, 16 - Bursa hAdiseal mOnasebetile 
tantıkhğa verildikleri, bunlar arasında fabrikatör BaşvekAlete her taraftan teessilr telgrafları gel• 
Gaffar zade ile evvelce Bursa Mahkemesiude beraet mektedir. Bu meyanda Birecik, Arga, Malaıgirt, 
eden Hafız Tevfik'in de bulunduğu anlaıılıyor. Vatro ve Aksaraydan nefret telgrafları gelmiılir. 

Dnn yeni Müftn Ali Efendi Ulucamide binlerce lzmirdeki Tevkifler 
vatandaşa tiirkçe ez.an hakkında çok ilmi bir vaız IZMIR 16 ( Hususi) - Türkçe ezan mUnase· 
vermiı ve halk: betile Evkaf Mildilrilne tehdit mektubu göndermiı 

" - HRy Allah razı olsun! Bizi timdive kadar olan Salepçi camii imamı llyas Tevfik tevkif edil· 
b6yle aydınlatan olmadı! ,. Diye vazı alAka ilo miştir. Evvelce tevkif edilen Rıhtım Şirketi memur-
dinlenmit ve çok memuun kalmıştır. larından Mustafa, müezzin HUseyn ve Ömer Efen• 

Biga' da Tevkifler diler serbest bırakılmışlardır. Gayrı mevkuf olarak 
Biga 16 ( Hususi ) - Arapça ezan okuyan muhakeme edileceklerdir. 

Kaçakçılar 
Cenup Hududunda 33 

Kişi Yaka landı 
Ankara, 15 - Bu ayın ikinci 

haftasında cenup hududumuzda 
beı kaçakçı nk'aıı olmuı, 33 
kaçakçı ve 748 kilo kaçak Güm· 
rUk eşyası, 235 adet sigara kA· 
gıdı ve kibrit, 5 hayvan, 56 kilo 
esrar, 150 kilo rakı ve bir imbik 
iki kazan yakalanmıştır. 

c:::== 
ıebbüs duraklıyor. Bu mUşahede, 
hu5uıl teşebbüslln bu sahada 
acımın ve kısırlığının en canla 
bir ifadesi değil tnidir? 

O halde timdiye kadar busust 
teşebbüı lehine yapılan himaye ve 
teşvik tecrilbelerinden lazım gelen 
dersi çıkararak diyebiliriz ki, Tür· 
kiye•nin sanayişleşmesi de ancak 
Devletin es~ri olacakt r. 

r .H Gazı z. 
latanbu1, 15 (A. A:) - Reıaicumhur 

Hz. buiü , dairelerındeQ bir tarafa 
çıkmamıılardır. 

Mahııllı memuriyetine ~idt-cek 
olan Birine: U numi Müfettit Hiimi 
bey bugiin Dolmabahçeye giderek 
Reisicilmhur Hı. tarafından kabul 
buyurulmuf, ara• tazimat ve Yeda 

eylem ittir. 

L----=~~~---~ 
İzmir de 

Yeni Bir Define Aranıyor 
lımir, 15 (Hususi) - Yuna· 

niıtandan buraya gelen iki kişi 
lzmir yang.n y~rinde bi~ define 
bulunduğunu ıhb~r ~ttıler. Bu 
ihbar Uz:eriae gösterılen yerde 
ara~t rma'ara ba,1anı1dı . 

Muhtarlık Kalkıyor 
Belediye Olan Yerlerde 
Muhtarlık Olmayacak 
ANKARA, 16 (Huıuai) - Be

lediye teşkilltı bulunan şehir ve 
kasabalarda muhtar teş'cilitının 

kaldmlmHı Dahiliye Vekaletince 
tasavvur edilmektedir. 

Yalnız köylerde e kisi iibi 
muhtarlar kalacaktır. 

Tıbbiyelilerin Maaşı 
Ank ıra, 16 - Hazırlanan bir 

IAyihaya göre askeri Tıbbiye 
mekteplerinin ihzari sınıf talebesi 
birinbi sınıf maaşını, ecıacı ve 
kimya).1'er talebeler de bulunduk
ları ım flavın maaşlarını alacak· 
tardır. 

S vnra, bunca himaye ve teş· 
\tİka ragmen, Tilrkiye'de ıınat 
~ki~afın pek ağır olduğu da 
dıkkate çarpan bir noktadır. Kn.. 
:ük esnaf sanayiinl bir taraf. r 
b •ralursa't, mflselA çok muhtaç 
uhındugumuı bilyllk pamuldu 

Ve Y nlU mensucat sanayii saba· 
:•nda hemen, hemen hiçbir yeni 
eşebbıısun olmaması acaba n~ 

den ileri g eliyor? 

iSTER İNAN iSTER İNANMA! 

le Bizde hususi teşebbnı, ancak 
UçUk ve kolay esnaf aanayiine 

,ana"' b""· y k k U . Tn ıJıyor. ü ae sermaye, 
il erı teknik, ihtısaalı bilgi, ince 
•tap iıtiyen iılerd.. huıual t .. 

Gilullik meaelealndekl mOnaka,alar çığırından çık· 
tıktan aonra ıütun muharrirleri de biribırler i ne düş• 
tüler. Bu muharrirlerden birinin difrerine verd il ce· 
•aptao birkaç eilmle al yoruıı 

" Bendenizin aotuk yaad ğım hakkındaki iltifatı• 
n·u da milteıekklr m. Fırın g bi de ya:ıaam ötede~· 
beri kulunu:zu aoğuk tellkkl edeniniz. Bendenız 

buna atfa ehe nmlyet etmem. Çiınkn aıcağı, ıotutu, 
t:ı l lı)•ı, ııc yı h 11etınıyen hattl güzeli aeçemcyen taLlat 
galat ları olduğuna inanırım. Nitekim bü tiln latanbu• 
lun rOzel bulduğuna aiz güzel detil dediAiniı ribi 
bana da soğuk )Hıyor diyeb~liraini:z. 

Yaunızın sonunda bendenı:ıe karfı makamı mM• 
hamette kullandığınız ( zavallı ) tabirine hallerim.al 
bılenler hanı m zin müatahak oldutuou tayin ederler •• 

/STER /NAN /STER iNANMA! 

r = 

Sözün Kısası 

Münderecatımızın çoklu
f!undan dercedilememiş-, 
tir. .. 

İktısat Vekili 
Dün Oda Mec 1 isinin lçti
maında Hazır Bulundu 

Şehrimiz Ticaret Odası Mec
JiıJ diln toplanmıı, Odaya ait 
bazı meselelerle merhum Hamdi 
Beyden milnhal kalan vazifelere 
yeni tayinler yapmıştır. 

Oda Meclisinin dOnkO lçtJ.. 
mamda lktısat Vekili Celil B. de 
haz r bulunmuştur. Celil B. don 
Ticaret Odasında mllhiru tetkikat 
yapmıştır. Mumaileyh buglln AD'* 
karaya dönecektir. 

Celil Beyin tetkikata netice
sinde vereceği mühim kararlar 
da Ankaraya avdetinden aoma 
anlatılabilecektir. 

Meclis Reisi 
Mecliı Reisi Kizım Paşa bu 

sabah Ankaradan ıehrimize geJ.. 
miı, btasiyonda Şehrimizdeki 

meb'uılarla vilayet erkAnı Ye aair 
zevat tarafından karıılanmııbr. 
KAz·m Pt- pazar aOnO Ankara'ya 
dönecektir. 

Fırtına 
Trabzon'da 8 Kiıi 

Boğuldu 
Trabzon, 15 (A.A.) - Dan 

çok ani bir fırtına çıkmııtır. Rllz• 
gArın sOr'ati 25 seiıedenberi g&
rlllmemiş bir ıiddet arzediyordu. 
Trabzon • SUrmene arasında de
nizde olan Yunusbahğı a•cıların
dan ıekiz ki,i boğulmuıtur. Ya
kındaki kayıklar a-Uçlükle aabile 
düıebildiler. Dumlupınar, kapta
nının maha ti sayesinde kurtul
muştur. 

Dün gece saat sekizden aonra 
ıebrimiıde de bir fırtına olmuı 
ve sağanak haliode yağmur yağ
mıştır. Yağmur bir aralık tiddet
Jenmiı, aaa on bire kadar devam 
etmiıtir. Bu sabaha kadar yağan 
yağmurun miktarı 18 milimetredir. 

Paito Çalmış 
Beyoğlunda oturan Mustafa 

lıminde bir zat ayni evde oturan 
Nedime Han mın aandığ ndaa 
bir palto çaldığından 1akalaa
mııtır. 

istatistik Yıllığı 
Ankara, 16 (Hususi) - 932 

ae'lesine mahsus iıtatiıtlk yıll ğt 
baz.ırlanmııtır. Bu yıllığa nazaran 
bu ıene zarfında Ankarada 1493 
kiti almUştUr. -----

Bir Kaçdkçı Tutuldu 
Feri köy• de bakkal Yani'nin 

dOkklnında kaçak rakı YO kon
yak bulunarak müsadere edilwiı, 
Yani yakalanm ştır. 

f ransa Ticaret Muahedesi 
Türkiye ile Fransa arasında

ki ticaret muahadeıi alta ay son· 
ra hükümden sakıt olacaktır. 

Gebze' de 
Belediye Kasasını Açan 

Mahkum Oldu 
Gebze Belediye dairesinin ka-

1asını dışarı çıkarıp açan Halil 
dün ağır ceıa mahkemesinde 4 
sene ağır hapse, hidemab amm8'* 
den memnuiyete, 4 sene emniyeti 
umumiye nezareti altında buluD'* 
maya mabk(im olmuıtur. 
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Memleket Manzaraları 
1 

Adana'da 
1ohum 
Meselesi 

Adana ( Huıuıl ) - Şehrlml1. 
•e havaliıinde çiğit ekme zamana 
Reldiil halde, çiftçilerimizden 
birçotunda para olmadıtı için 
mlltkUl bir vaıiyet blsıl olmuıtur. 
Çiftçilerlmiıden bir k11nu, Ziraat 
Bankaaına mllracaat ederek, 
Bankada bulunan 200 bin batman 
çiğitin mUaait ıartlarla kendile
rine verilmesini ilt.smiılerdir. 

Ziraat Bankası ıehri:ni1. ıubesi 
mlldllrlllğtl bu husuıta teşebbll
aatta bulunarak keyfiyeti Anka
radakl merkezine bildirmittir. 
Bundan baıka zürraımızm mUıkUI 
Yaziyetini idrak eden Ticaret 
Odası da birkaç glln evvel top
lanarak yardım kararını vermiı 
ve IJıımg elen makamlar nezdinde 
teşebhilsata baılamııtır. 

Çiftçilerin ötedenberl çektik
leri bu tohumsuzluk ııkıntısı do· 
layııile Adana ve havaliıindeki 
zUrra, teıebbUslerinin neticesi 
hAııl olmadığı takdirde Ankaraya 
bir heyet i"öndermiy• karar yer· 
mitlerdir. 

Ordu' da 
Mağazayı Soyan Hırsız 

Yakalandı 
Ordu ( Huıuıl )- Şehrimizde 

çok cUr'etkArane bir mağaza hır· 
ıızhğl olmuştur. Poliı karakoluna 
çok yakın bir mevkide bakkallık 
yakan Sellnik mtıbadillerinden 
Rifat ve Halit Efendilere ait kAr
gir bakkaliye mağazasının arka 
duvarından bir adam girecek ka· 
dar delik açılarak içeriye giril· 
miı ve para çekmecesinde mev
cut bnlunan otuz yedi lira kadar 
bir paranın aıırıldığı glSrtılmllıtUr. 
Meseleye vaıiyet eden poliı ma· 
taza etrafında yaptığı tetkikat 
neticesinde delinen duvarın di· 
binde otomobil lAıtiklerinin ılSknl
aneaine mabsuı bir demir anah
tar ile bir de bel kayışı bulun
muıtur. Deliiin yanında bulunan 
kayıı ile IAıtik ınahtarınm da 
ıabıkalı s:nruhund!ln Ahmet adlı 
bir ıoft>u/ ait olduğu tahkikat 
neticesinde anlaşılmıştır. Bu hırıız 
derdeat olunarak adliyeye te1lim 
olunmuıtur. 

Muş'ta 
On iki Şaki Daha 

Yakalandı 
Muı, (Hususi) - Vali Mithat 

Beyin memleket inzibatına verdi· 
il ehemmiyeti geçen telgrafımda 
yazmıı ve kısa bir mllddet zar
fında 21 mllaellih şakinin yaka
landığını bildirmiıtim. Son bir 
hafta zarfında da biri Muşta, 
lkiıi Vartada, beşi Bitliste, UçO 
Çapakçurda, biri Bulanıkta olmak 
Oıere on iki ıaki daha yakalan
mııtır. Bunlar da derhal Adliyeye 
tevdi olunmu~lardır. 

Bitlis'te 
Kıı Bu Sene Hafif 

Geçm.ektedir 
Bitllı, (Husuıl) - Burada bu 

aene kıt geçen senekine nlsbetle 
daha hafiftir. Her seneki gibi 
kızak sefaları yapılamamaktadır. 

Şimdiye kad ır yağan karm mik
tarı 107 santimetredir. Artak kar 
J•j'nuyacatı tahmin •dilmektedir. 

SON POSTA Şobat 16 
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MEMLEKET 
• 

HABERLERi 
adiseler Karşısında 

Bu Sene 

Gümüşhane Kışın Ten~alaşır ~:,~Jıe 
H l.k Ak 1 M k 1 . s· v lktıaadt buhran, falan V6 filli a şam arı er ep erıne ıner e yeryllzDnD ve yeryUzOndekllerl 

ı•tkına döndOrdil. Sabableylla 

B. S h t ç k G·b· E l . 0 .. .,. giderken yolda bir arkada, .. 

ır eya a e 1 ar ı 1 v erıne oner ~:ıılı~:rn~=~alı::? aoruyoraunuzı 

H 
Gnm) UşEhane, ler do muntaza- Cevap Yeriyor·: Eh.. f&ylt 

( uıuıt - rıu· man çahıabiliyor- böyle .. 
rom vo Trabzon lar. Karada hafif Ayni 
yolu llzerindeki geçen kıt gali· sabahki 

arkadaıa akıam Usta 
ıuali tekrar ettiğiniı 

ıaman cevap baıkalaşıyor: Sorma 
birader. lıler köttı •. 

tirin beldeleri· ba kendiıjni Ka· 
mizden biriıi de radeniıde g6ıte-
GO m Uşhane vi· Tiyor ki lıtanbul 
!Ayetidir. Gn. poıt111 intiıa· 
mtııhane iki aarp mını çok kaybet• 
dağ arasındaki ~ ti. Haftada Oç 
dereye adeta defa ıelon latan· 
serpilmiı bir ıe- bul postaaı bu-
kilde inşa edil- gl\nlerde on bet 
miı ve çok dağı- gOnde bir defa 
mk bir ıehirdir. ancak gelebiliyor. 
Kııın çok ıoğuk Mom leke tin 
olur ve tenha· dağınık olmasına 
laşır. Zira fazlA rağmen maarif 

, _. hayatı hiç te dur-
dağınık olduğu tun deiildlr. 
için iıindcn gU- Trabzon-OUmU•h•n• yolu Uzerlnde köprU lnfaalı Çok uzaklarda 
cünden çıkan halk kilometrelerle yarım, bir, birbuçuk aaat ıarfan· olan eYlorinden aabahleyln erken 
mesafede bulunlln evine çekilir da ancak evlerine varabilirler. kalkan talebelerimiz akın akın 
ve eYinde istirahatini temin ede- GnmUşbanenin havaıı yabiı ve mekteplerine koıuyorlar. Orta 
rek bir daha d·şl!!ı çıkmaz. aağlanıdır. İçilecek ıularda biraı mektep ve ilkmekteplerimiı ilim 

lşt9 bu ıclepten de diğer fazla kireç olmakla ber•ber fena ve irfan tahsil eden yavruları-
beldelerlmfze nazaran GUmUş• değildir. Senenin birkaç ayında mızla doludur. Yaıın GtımDıhane 
hanede bilhasaa gece hayatı yok GUmUıbano bUtUn bUttln tenha· çok tirin olur. Yollarda esaılı 
gibidir. Aktamları ticnrethaneain· laıır. Zira bu aylarda yollar ka· bir inıaat yapılmakta olduğun· 
den, vazifesinden ayrılan halk, pandığından &'ellp geçmekte dan ayni zamanda çok da kala• 
merkep \'eya bayTanJarına bine• olan otomobUler de uğramaz olur. balık olur. Bahçeler yeıillenir, 
rek adeta bir oehirden diğer bir Maamaflh bu ıen• mUsteına ola- ağaçlar meyvalarla dolar, o 1.a• 
ıehre yolculuk yapıyorlarmıı gibi rak kııın hafif geçmesinden yol- man GUmUıbane bir cennete 
seyahat ederler.. ve bu suretle lar kapanmamııtar. Ve otomobil· benıer. - Vamık Faik 

Siverek'te 

Silahlı Bir 
Kaçakçı Şebekesi 
Yakalandı 

Siverek (Hususi)- Geçen aUn 
kasabada bir arama yapılmıı, 
25 kişilik bir kaçakçı kafilesi, 
bir buçuk milyon defter ıigara 
kAğıdı, on yUk ipekli kumaı ve 
saire yakalanmııtır. 

Kaçakçılar ele geçirilen eıya 
ile birlikte Urfaya sevkedilmiı

lerdir. Kaçakçıların ikisi kadın, 
yirmi UçU erkektir, hepsi de 
mUıellAhtır. Bunlar Viranşebirden 
Sivereke gelirken muhtelif yer
lerde müaadcmo etmişler, fakat 
ele geçmemişlerdir. Bu kafilenin 
Siverekte bir evde saklandığı 
kazamız Kaymakamı Haıim Bey 
tarafından öğrenilmiş ve alınan 
tedbirler neticoaiode kaçakçılar 

kıpırdanmaya bile meydan veril• 
mcden yakalanmı~Iardır. 

T ekirdağı'nda 
Vali Azmi B. Geldi 

işe Başladı 

Tekirdağı (Hususi) - Yeni 
valimiı Azmi B. gelmi" vazifesi• 
ne batlamııtar. VilAyet Mektup
çuluğuna Çorum Mektupçuıu 
Mithat, Baytar MndnrlUğUne de 
Afyon Baytar MUdOrll AH Rın 
Beyler tayin edilmişlerdir. 

Tavşanlı'da Dişçi Yoktur 
Tavşanlı. (Husuıl) - Çok ka

labahk olan kazamızda dit dok-
toru yoktur. AIAkadarların uaıa• 
h dikkatini eelbederim. 

Balıkesir' de Halk Evi 
Faaliyete Başla yor 

Bahkeaır H•lk Evi bin••• 
Balıkesir, (Huıuıt) - 19 ıu

batta Balıkesir Halk Evi bnynk 
merasimle açılacaktır. Pro2rama 
nazaran bu merasimde Aka GUn· 
dUıUn Halk evleri için hazırla• 
dığı ikizler lıimli komedi temsil 
edilecektir. Halk Evi Reisliğine 
Belçlkada tahıilinl ikmal etmiş 
hukukçularımızdan Esat Adil Bey 
ıeçilmiştir, Halk Evi Bahkealrde 
bllyllk bir alAka uyandırmıştır, 
daha ıimdiden birçok kişiler 
gelip eye aza kaydolunmuılardır. 
Şimdiye kadar aza yekOnu altı 
yllzU bulmuıtur, Halk ETlne eakl 
Tllrk Ocağı binası tahılı edil· 
miıtir, Binanın aahneıi, okuma 
odaları, bahçesi mükemmeldir. 
Ev teıekknl edince bilhassa ıu 
itleri yapacaktır. 

1 - Aylık bir ktUtUr mecmu
ası çıkarılacak, 

2 - Şehrin muhtelif yerle
rinde d6rt okuma odası açılacak, 

3 - Hap11banede bir kura, 

Halk Evinde iki tllrkçe, iki de 
ecnebi liaan kurau açılacaktır. 

4 - Gllzel ıan'atlar ıubeal 
tarafından ~zylnl aan'atlar der .. 
hanoal, musiki ve resim kuraları 
açılacaktır. 

5 - Dil, edebiyat ve tarih 
ıubelerJ mahalli tetkikler yapa· 
cak, dil derlemeıi için timdiden 
faaliyet• &'eçilecektlr. 

Cebelibereket'te 
Remi Oyunu Menedildi 

Cebelibereket (Huıusl) - Bu
rada Remi iıminde bir kumar 
oyunu baılftmııtır. Bütl\n ahalinin 
merak sardığı bu oyun maaleHf 
burada aile bntçelerl Uıerinde 
tahribat yapmaktadır. 

Bu cihet ıehrimiı Emniyet 
Memurluğunun da nazarıdikkatinl 
celbetaniı ve oyun ıiddetlo me
nolunmuştur. Emniyet Memuru· 
nun bu hareketi memnuniyeti 
mucip olmuıtur. 

Gördllnllx ya, ıabahımıı. ak• 
ıaapımıza, akşamımız rccemlze, 
hullsa buglloOmllı yarmımııa 
uymuyor. Sebep malüm. 

Kış ki yeryllzllnlln en eski ve 
en alııkan misafiridir, bu senı 
bu ihtiyar Aşina bile ıaşırdı, 
ıaıkına döndO. YeryllzOnlln şar 
kınlığı ak aaçlı kııbabayı bilı 
Hnp sarmaladı. 

Bugün bakıyorsunuz: Ortalık 
ınnlük, gllneılik... Oh, diyorıuı
nuz, bu Hne havalal' iyi gidiyor. 

Fakat se7lnciniz yarıda kalı• 
yor. Çnnkn daha glln tamamlan• 
madan ortalık kararıyor, kara 
bulutlar yUreğinizi karartıyor. 
Ondan ötesi malOmı Yağmur, 
çamur ve ıaire ... 

K tın ıaıkmlıf ını kanşmdakl 
arkadaıa anlatmak istedim. Daha 
ben ıözo başlamadan anlatmıy• 
koyuldu: 

- Hayır, dedi, kıt ıaıırm .. 
dı. Şaıiran inaanları alaya al ıyor. 

Birader, kıt deyip geçme, aaar• 
lardanberl yer yUzUnll tecrUb• 
eden bu lbtlyır miıafir biç ı• 
ıırır mı? 

Dotruıu ben, arkadaıın bq 
hllkmllnD beğenmedim. Şaıkın
lara ya acırız, yahut glller geç .. 
riz. Eğer kıı ıaıırmaaaydı ba 
menimde gllnoıin saman ıamaa 
1er yllıllnll yalamaıına fırsat 
••rir ml idi? 

İzmit'te 
Kocaeli Ve Adapazan 
Takımları Çarpışacak 

lzmi1 ( Huıusl ) - Şehrimlı 
ıpor klllplerl içinde en hareketli 
ve kuvvetli bir teı~kknl olan lcı. 
man Yurdunun Bursa ıeyahatl 
tekarrUr etmiıtir. Bu ay içinde 
idman Yurdu Kocaeli mıntakall 
ıampiyonu olan Ad•pazan İdman 

Yurdu ile mlltekabil iki maç yap .. 
caktır. Şehrimiz •por mahafilind• 
bu m:ıçlara bOyQk ehemmiyet 
verilmektedir. Burada lik maçlın 
henüz baılamıı değildir. 

Cevdet Yakup 

M. Kemalpaşa' da 
Hapishane' de Eir Mahkulll 

Çakı ile Yaralandı 
M. Kemalpaıa ( Husuıl ) -

Hapiıhanede bir cinayet olmuf, 
yol kesmekten yedi ıeno hapı• 
mahküm Gır af alı Musa, Rasim, 
~lmil ve Şaban lımindıe llç kl
ıiyl çakı ile yaralamııtır. Raaiml• 
yarası çok ağırdır. HAdisenlll 
sebebi Muaanın 6tedenberi Kiınll 
Ye Şabana kin b11lemesldir. H .. 
plıbaneye çakının nasıl ve killl 
tarafından ıokulduiu tahkik edil
mektedir. 

Konyada Yeni Bir Cemiyet 
Konya, (Huıuıi) - Şebriınll• 

de ıekerci, ıek~rleme ve hcıl•a4 
cılar cemiyeti naınmda yeni bit 
cemiyet teşekknl etmif ve id•" 
heyetlerini Hçmitlerdir. 
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[ Siga~et Alemi 

Eski Ve 
Yeni İktısat 
Nizamları 

11 

Dünyanın geçirdiği lktıaadi keş· 
lllekeş, hergün yeni bir fikrin ortaya 
•hlmaama ıebcp oluyor. Son r.aman· 
da, ıiyasi idareyi teknik adamlara 
bırakmak iddiau, lıu vadide ıöylen• 
!Ult söı.lerln en yonlıi idi. Fakat 
baynk bir rağbet iÖrmiye baıhyan 
"e teknokrasi ismi verilen bu cere· 
hn da doğar doğmaz durduruldu. 
Bu münasebetle Lavrenı Frank isimli 
lnııil i r. iktııatçıııt baı.ı mülahazalar 
••rdediyor. Umumi şeklile makul 
ilirünen bu zat fikirlerini ıöylo hu
laaa ediyor: 

"Tarihinin baılangıcı ile beraber 
11•1anın karşılaştığı ilem daima mu• 
~aıenesb ve ipha mlı görünegelmit· 
tir. Daimi ıurette açlık teblikeBine 
llıaru:ı kaldığı lçinı bütün fikir ve 
hareketleri maddi varlıklar yaratma· 
Ya teveccilh etmiıtir. Fakat dünya 
dllnya olalı ilk defadır ki bolluğun 
kıtlık yerine kaim olmak istidadını 
i6sterditl deQ'işik bir nalyetle te
lnaıa relmtıtir. Şu halde, rekabet• 
1•tlnat eden bir yafayışa devam et· 
aıtek onun için faydaaı:ıdır. 

Ve eski ıistemln yıkıhp ,.ıtmesl 
ile insanın da maiıetlnl tedarik kay• 
lllıu ıtmd;kl ehemmiyetle ortadan 
ltalkacaktır. Sanal inkılibın ilk giln· 
1•rlnde zamanın iktaıatçıları üzule· 
tl11e dilşen vazifeyi hakklle lf a etti• 
1•r. Fakat bugilnkU lktaaatçılar bu. 
~llnkQ vaziyete tekabQI edebilecek 

1kirlerl bulup ortaya atamadılar. 
içtimai hayatın tamamen sua'J, 

~~rihen ve esasen kald91is olduğunu 
1
' defa kabul etmek ıarttır. Bu 

••aı ortaya konulduktan ıonra nl· 
; 11 an, eietem vo kaidelerin kendilik· 
Qrin den •ilcut bulmalarJ zaruridir. 

Unlar icat edilme:ı, ihtiyaçtan do· 
hrlar. .ıt 

BARİCI 

Yugoslavya 'da İhtilil Mi? 
Üç Fırka Bugünkü Diktatörlük Reji

Karşı Mücadele Açtılar • 
mıne 

Belgrat IS - Eıkl • Sırbistan'da 
faallydte bulunan radikal, demokrat 
n çiftçi fırkalarJ 6 kAnunueanl 1929 da 
UAn edilen dlktaUSrlQk idaresi tara• 
fmdan lağvedllmlıtl. Bu aç fırka 
bugün bir beyanname neıretmiıtir. 
Beyannamede Hırvat, Sloven •• Boı• 
nnk partilerinin liderlerinin tevkifi 
ve mahkumf yeti eri protesto edilmek· 
tedlr. O valdt hükOmet bu meseleleri 
gizlemif, efklrı umumiyeye blldfrme• 
mitti. Liderler kendilerini mOdafaadan 
mahrum bırakılmıılar n mahkum 
edilmiılerdi. Beyanname üç noktayı 
ileri •Örerek nlhayetlenmektedirı 

l - - Radikal, demokrat n çiftçi 
fırkalara halihazırda faaliyette bulu• 
nan muhalefet fırknaife birlikte dik· 
taUSrlük rejimine kartı mOcadeley• 
de•am edecektir. 

2 - Bu Oç parti, dnlet teıkll&t 
ve idaresinin anca le matbuat ye içtima 
hOrriyetile kaim oldutu fikrindedir. 

3 - Bu llç partı bükü.metin bu· 
ıOnkn şeklini tiddetle prot91to et· 
mektedir. 

Japonya Taarruza 

Fren••• ll•tv•klll M. Deledlye 
X iıarettle gOıterileo Fransız Baıvekflt M. Daladiye, kabineyi teıktl et· 

tlği zaman gaıetecllere izahat veriyor. 

Hitlere Karşı Çok Şiddetli 

Başlıyor Berlln 15 - Baınkil Hitlar Hltl•r• HUcum 
Pekin 15 - jıponya'nın Jebol tarafından, Pruıya ldareılnln tasfi· Berlin 15 - Vnrtemberg Baıve• 

Bir Hücum Başladı 
- ------

eyaletindeki taarruzu 27 şubatta baı· yesl ıa:ıetelerde uzun mOnakaıa'ara kili M. Bolı bir nutuk ıöyliyerek, 
hyacak ve yeni Mançurl devletinin ıobep olmaktadır. Fon Papen ve Postam .sihniyetiola tekrar iktidar 
teeııaOıOnUn yıl dlSnllmD olan bir Hügenberr bu tasfiyenin Pruıya mnkllne l'elmeainln Almanya için 
martta tamamlle lnkitaf edecektir. idarHlni, Hitlercllerin hllkmO altına bir feliket olacatını ılSylemlt n 

Çinliler, Japonların taarruzuna ... ıeçlrmek için yapıldığını blHettir• HUgenberg'• hücum etmlttlr. Bat• 
lıtill hareketin• tiddetle mukavemet k d' B nkll diyor ki: me te ır. ir Bafvekllin fırkasının Garip s·ır Macera etı.nly• karar nrmiılerdir. Bu husuata - Hitlerciler, Almanya'yı kurtar• başında reaml Onlformuile bulunmuı 

Vankuver 15 _ Rue hapıaanele· icap den tedbirleri de almıtlardır. Almanya tarihinde ilk defa görlllen mak için dört aenelik bir pllmmız 
tlııd k A p k f Londra IS - Çin· Japon mfinaae. nrdır diyorlar. Bu buıuıta aeniı 

en açan nton o ro ski lemin• bir ıeydir. Hllgenberl' na:ıır olmak • 
d•kı papasla 12 arkadaıı Vankunr ~=!~7~ &:r:~nja:!~ ::b!>;:: dn~:::k~ için fırkasının riyasetini terkederken mikyasta proparanda yaparak efkirı 
th•arındaki ı11ız bir aahada bulun• t dl Batnkil Hitlerin, Nazi Gniformaaile umumiyeyl oyalıyorlar. Ben ıunu 
tııu ı d p • r · iddia ederim ki, Hltlercilerin hiçbir 
~ t ar "· apas ve dıter arkada,ıarı Nönkirşen Faciası haık hur.urundil fırkacılık y•pmaa• 
uı bapıaanelerinden kaçmaya mu• nazarı dikkati celbetmektedir. Hit· pl&nı yoktur. Her fırkada iyi ne 

~•ffak olup Amerika'ya alderlerken Nönklrten IS - Batvekil muulnl 1 kil tt varsa onu benlmaemekle metguldGr· 
I{ • h lk erciler Batve • e, Dahiliyede 

b
•çtaklar vapur batmıt ve firariler Fon Papen'nin n büyük bir a p il E ti 1 ler. Hitlercilerl bir bal kutuau etra• 

f k o ı n mniye umuın ye teıklli· 
il •daya iltica etmlılerdlr. Firariler kütlesinin 6nündo lnfillk acia11 ur· fında dolatan •ineklere benzetirim ••• · 

't i ı bnda vazifecinaı ya bitaraf memur• 

l 
ııpurlarm hiç bir vakit uğramadık• hanlarının cenaıo meraaim yapı mıı· "' Son Posta: Poıtam aihniyetl, im• 

, t ları çıkarıp onların yerlerini Hitler-
I tı bu 11111:1 adada günlerce kalmıı· ır. paratorluk devrinde askerlerin, ba. 

blltdır. N.hayet yolunu değltllren DolandlrlCI Bir MUdUr cilerle doldurmaktadır. Bu hil tim· ronların, yunkeralerln, yüksek sanayi 
l h ı ı d diye kadar hiç g6rillmemlttir. Fon b b t ' tüccar vapuru tarafından bir Pariı 15 - Sahte mO Or eri e ev• er a ırıın menfaabnı koruyan, harp 
'•ııdQf eseri olarak bulunmutlar •• letl 6 milyon frank dolandıran Loren Papen Pruıya Komiseri olması iti- Ye askerlik taraftarı olan zihniyettir. 
~llhakkak bir ölilmden kurtarılmıı· temometre fabrlkaaı mlldürO tevkif barilo bu meseleyi prot .. to etmek· 1914 te Almanya'yı harbe ıOrOkliyen 
ltdır. edllmlttfr. tedir. de bu zilınlyetlir. 
~========~~~~=============~=:==~~~~====~~~~==-
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C:EPBE O BİSİ 
'' M 1 L L 1 R O M A N ,, 

Muharriri: Burlıan Calıit 

Genç kacun 
llıifti. 

Adaya naklet· dana davetliyim. 
etme emi? 

Beni merak 

Ve lstaubulun yeni kibar Ale· 
~· .. •ni teıkil eden kalabalık Ada 
b~lencelerine dalmışlardı. Fakat 
b·ılrUba Hanımın bu sene münzevi 
er hayat geçirdiği söyleniyordu. 
}' ~nç kadın ne kulüpte, ne tur 

0 Unda görünmüyordu. 
k Bir perşembe akşamı Kayma· 
ltı~rn Faruk işlerini ben Uz bitir· 

0~Şli ki Dilruba H. yine telefonda 
u buldu. 

d .. Cenç kadın, o akşam, doğ· 
ı_ lıgu gUn için hazırladığı sofrada 
1ttııd" . 
.. 1 •sıne arkadaşl.k etmesini 
u:ab~diyordu. Davetini ıu cümle 

:tirdi : 

llıa - Bu akıam olsun beni yal· 
tibi bırakma. Bir aydır rahibe 

G Yatıyorum. 
~, enç erkanıharp bu ıami nl 

n, "k 11 ine daveti reddedemedi. 

"' - Peki, dedi. Altı vapuru 
eelcceğim. 

'-• e telefonu tekrar açıp Hi
• fu haberi verdi : 
- Naria bu alqam kuman- • 

.. 
Parlak bir haziran geceaf idi . 
Ada bir çiçek demeti, bir 

tenezzüh gemisi gibi idi. 
Kumlu yolları dolduran çiftler 

ey .şıklnrı arasında çamlara 
doğru kayboluyorlardı. 

Balkanlarda kitara nağmeleri, 
yollarda neş' eli kadın seıleri 
işitiliyordu. 

Dilrüba H. Nizam caddesinde 
ki köşkilnlin balkonunda mimo• 
ular, manolyalar ve gUUer ara• 
sında iki kiıilik bir haıır masa 
hazırlamıştı. 

Kaymakam Faruk genç ka
dana karıı duyduğu kini unut· 
muıtu. Ve Dilruba H. bir kaba· 
hatıl gibi ona kendini affettir.:ııek 
için bUtUn kadınlığı aöıleriyordu. 

Adadan, çiçekten, bnadan, 
mehtaptan bahaettilet. 

Gen erkanı harp ne aaman· 
danberi yekuHak kalem bayata· 
nın verdiği durgunluktan ayıldı· 

tıau biuetü. Dilruba Hıaımın 

sofrası ve nefis ıçkılerı ona Maç- Pazar yerlerinde yetiıen mah-
ka Alemlerini hatırlatmıştı. Genç ıuldeu ziyade slltsllz ve şekersiz 
kadın: ailelerin elden ç.kardıkları eski 

- Burada lSyle ııkdıyorum etya, bakır ıiniler, ylln yataklar, 
ki Faruk, diyordu. Bir yere çık· babadan kalma ıemaverler sab• 
tığım yok. Gelmek iatiyenlere lıyordu. Haatahaneler alil ve ma• 
hep hasta ol_d~ğum~ a6yliyorı.ım. riz askerlerle dolmuıtu. Dört 
Artık kimseyı ııte?1ıyorum. Öyle yıldır zeytinyağlı bulgur çorbası 
nefret ediyorum kal. yeyenlerin yüzll toprak rengi 

Ve biraz ıonra ılAve etti: almıştı • 
- Hani bana ıık ıık gele- Artık kimsede Umlt kalma-

cektin Faruk.. mııtı. 
Ve çıplak kollarını bmuıla· Başkumandan her akşnm bU· 

randan çevirerek gözlerinin içini yUk otomobilile Beyazıt ıneyda· 
ara~ Beni bırakmıyacakaın de· omdan geçerken bu Umitıiz ~baş-

ların IAkayıt ve betbin bir 
lil lç!~or ve sevittfler. hareketle çevrildilcleri görUIUyor

du. Durgunluk hattA resmi daire· 
Seviştiler •• içtiler. lere bile ıirayet etmişti. 
Cumo gOnil ancak öğleden Harbın ilk ıeneleri pek sert 

ıonrnki vapura yetişebilen kay· olan ıeferberlik nizamları gevşe• 
makam Faruk ıöa verdi: 

_ Pazara mı.. Peki aellrim. miştl. Momleket f çinde binlerce 
)#. Hker kaçağı dolaşıyor. Ve bun· 

lar da hUriyetlerini birçoklarını 
Harp; kol kol olmuı; mahalle- memnun etmek 1&yeıinde temin 

ler, ıemtler yakmıı ve nihayet ediyorlardı. 
bir boıluga . d~lıp hızını almıı l-:larb n ıon tıç ayı da böyle 
bir yangın gıbı artık gevıemiş aeçti. 
isli, alevli boğucu bir duma~ 

Ve kıt dünyaya yeni bir kl-
ıibl memleketin Ozerine çök- bus gibi çökerken Alman ordu-
mUıtU. 

Ve cephe gerlıl. tıpkı bOylilıı !arının düıman taarruzuna karıl 
yaniın gecesinin 1ababı gibi yer• duramayacağını anlayan Kayser 
ıiı yurdıuı aileler, aç, çıplak in· hUknmeti ailAhını te1lim etmiye 
1anlarla dolmuştu. razı oldu. 

Köyler boıalmıı, bağlar bo· N ibıl zaferi ainiri kuvntli 
ıulmu1t tarlaları yabam otlar olan taraf kaunacaktır diye lddia 

Gönül /~/eri 
----- -~ -----~J 
Karilerim izin 
Suallerine 
Cevaplarımız 

"Bir adamla seviıiyorum. Bu 
adamın evvelce mUnaıebette 
bulunduğu bir kadından gayri 
meşru bir çocuğu var. Bu çocu· 
A'a bakmayı vicdan borcu biliyor. 
Bana da e•lenmeyi teklif ediyor. 
Ailem bu çocuk dolayısile evlen
meme razı olmıyorlar. Siz n6 
deninlı?,, Hamiyet 

Erkegin ablAkmı tetkik edi
niz:. Ciddi Ağır başlı bir gençse, 
vaktile yapb~ı bir hatadan do
layı ilelebet mes'ul tutmak müm
kiln değildir, siıi sevmeai, sizin 
için her fedakarlığı iÖZe almn11 
kAfidir. 

* " 17 yaıındayım, mahallen iz-
de 22 yaşında bir genç beni se
viyor, ben de onu ayni hisle se
viyorum. Ailemden gizli onunla 
konuıuyorum. Bu sevgimiz bir 
ıene evvel baıladı, gilnler geç· 
tikçe biriblrimize daha iyi ısını· 

yorus... O benimle ilk konuıtu
ğu zaman benimle nlıanlanmağı 
bıklif etmiı, ve bende kabul ede· 
rek onu ıe•miıtim.. fakat timdi 
biç niıandan bah1etmiyor •• Ben de 
adımın lekelenmesinden, ve aile
min korkusundan ıimdi ona nl· 
ıanlanahm diyorum.. Beni sevdi
ğini biliyorum, fakat iki kız kar
dcşile iki erkek ağabeyıi var, acada 
onlandan mı çekiniyor da benimle 
niıanlanmak iıtemiyor.. ÇUnkO 
bugUn yarın diye beni çocuk gibi 
avutuyor.Ben de onun bu söıderine 
kanıp hep onunla avare dolaıa· 
yım mı? Yoksa alAkamı keseyim 
mi? ÇUnkU kendimden pek kor• 
kuyorum. 

Ank&ra ı Necmiye 

. Genç slıl sevebilir, bununla 
beraber ••lenmek niyetinde ol• 
maya bilir. Son ve ciddi bir 
teklif daha yapar, ve baıka tek· 
lifler karıısında kaldığmizı aöy• 
!ersiniz. Yine sizi atlıtmıya çah· 
oırsa, o vakit evlenmek niye
tinde olmadığına hökmeder, bu· 
günkU mUnasebetiniz.l derhal ke· 
ıerainiı. 

HANIM TEYZE . 
eden Alman Başkumandanı bu 
kararile kendi sinirinin zayıf 
olduğunu dıa itiraf etmiı oldu. 

lngiliı topçusunun mUihiı 
ateşinden sonra sll•arinin önune 
düşen kıt'alar (Halep ) • doğru 
bozgun halinde ricat ediyorlardı. 

BUU1n harp yıllarında Türk 
orduıunun yanında ve peşinde 
ikinci ve nankör bir dUıman gibi 
hareket eden Arap çeteleri pe
rakende kıt'aları vuruyor. her 
tarafı yağma ediyordu. 

Nihayet mütareke ancak çö
ıUlen bağları bUsblltUn pcri4an 
olma ktan kurtardı. 

Kurtuluş Umidi memleketin 
üzerinden ılık bir nefes gibi 
geçli. H~rp kahramanları dört 
yıl uğrunda bir memleket batır· 
dıkları ve bir millet ezdirdiklerl 
Kayserin bir torpitoıile lıtanbul
dan kaçtılar. 

Galip devletler zaferlerinin 
neticeıini harp gemilerinde dikte 
ettirdiler. Harp teşkil Atı tem eli 
çUrümUı ıatafatlı bir saray gibi 
~ir anda çöktn. Aç kalanlar 
kıtlıktan kurtulmak nmidile hatta 
dUnkU dUımana bile kollarım 
açıyorlardı. 

Galip silihlar haklarını top
lam ya başladılar. 

Artık fikir, muhakeme, Ya· 
tanperverlik duy~ulan kalmanı.ıta. 
iıtilA baılamııta. 

• 



TANINMIŞ DOKTORLARIMIZIN 24 
SAATİ NASIL GE·ÇER 

( Ba,tara• 1 inci ıayfada l 
MOnakaşa yalnız bunu isbat için 
açılabilirdi. Fakat o zatın ıert 
O:Jlübu alacağımız cevaplann hi
taplarımızdan yüz bin defa daha 
a:ı. nezih olacağını glSsteriyordu. 

Zaten bizde maalesef mühim 
hastalıklarımızdan birisi de budur. 
Münakaıa etmesini bilmiyoruz. 
En ilim adamlanm zın bile fikir 
milnakaşalarmı ne ıekillerde bi-

Sonra biz fenni bilgimizi 
ıarklıya has olan hassasiyetle 
mezcederek kuUanmııızcLr. 

Vizite.ine 5 lira alan bir 
Avrupalı mütehassıs bir hastaya 

davet vulrnunda muhatabının 

kesesinde isliyeceği mikdarı ver
miye kudret olup olmad ğını 
6lçer. 

Gecenin ilerlemiı saatlerinde 

uykusuedan 
adam: 

uyandırılan ayni 

- Belediyo doktorunu, ma
baJle doktorunu çagırzn, beni 
neye rahatsız ediyorsunuz der. 

Halbuki bi.zde mevkii ne 

olursa olsun daha çağrıld.ğr has
taya gitmeyi reddetmiş doktor 
yok gibidir. 

Çok defa aldığa Dcret oraya 
T 

gidip gt--lme için ıarfettiti mlk· lediklerl hlılerle mOkteflylz. 
dari bile bulmaz. teıekkiriz. Diierlerioe gelin 

Halkta doktorlara kar• olan gölge etmeaialer bqka ihaan 
rağbeti, emniyeti, barmen ve temiyoruz. 
muhabbeti körUkhyeode bu in· Gurabaya gelmiftik. Mobt 
Nnl hareketlerdir. rem doktor az sonra işe başla 

Bi:ı. bunlara mukabil kimse- Hastahanede seksen hastası v 
den minnet. hörmel dileamedik. Onlarm herbirile ayrı ayn m 
Biz iyiligimw g6reoleria, bizi bi- ğul ola,'ak tiklyetlerini dinliy 

ilAçlarım 7azıyorda. BurOn st 
lenJerin •e anlıyabilenleri: be.. yer ve talebeler de Yar 

tirdikleri gö:ı. önünde!... a 

MeselA bir muharrir: 
- Doktorum menfaati hasta• 

lann bastalığmı uzatmaktadır! 
Şeklinde bir cevher yumurtluyor. 

TP 
1 

Pa,a her hastanın baı n 

K • ı • • d F "'h H M onlara hastanın haalalığ arı erımız en erJ a anımı ı, menıei, Arau buıuaiyetleri, ted 
Yİaİ hakkında UZUD WllUD ba 

Nazire Hanımı Mı Tercih -1;:-b .. ııç def• c1ah. p• Rica ederim ben bunun neresini 
milnakaıa edeyim? Vicdanı kıt 
bir doktor bu tarzda hareketi 
ı:ar edinmiıse bunu b6tftn dok· 
torlara ıümulil olan Nbit bir 
kaide biçiminde ilin etmek ayıp 

değil mi dar? 

Be yahut Uç diğer doktorla b Ettiklerini Soruyoruz 100
ur •o bu dersleri dinlerse 

d~ktor değiJA bile ona ya 

Alçakça bir hareket irtikA bile 
temini aenet etmif bir muharrir 
çıksa: 

• Muharrirler ıenetlerini al-
çakça hareketler irtikibi!e temi~ 
ederler " şeklinde umumi bır 
kaide ıerdedilebilir mi? .• 

C 8a7taralı 1 fncl aaJf ada } 

Binaenaleyh Aka Gündü~ Beyin 
taraftarhğım Feriha Hammla 
Ankara'da tanıııklığma atfedi
yorum. (1) 

Nazire Haoıma gelince bu ha· 
nımı tanımam. Fakat muhtelif 
pozlanna gl5re, Nazire Hanımdaki 
tenasüp fevkaladedir. Naz"re Ha· 
mm, Şarkın güzel:i ~ini ,ahsmda 
toplad ğı halde Feriha liam:u 
Garp tipindedir. Ben bu maksatla 
Nazire Hanımı tercih ve takdir 
ederim. 

- Doktorların kazançları bak· 
lundaki cereyanlara ne dersiniz ? 

- Gördüğünilz gibi acı acı 
ıüleriml Doktorlar apartıman 

yaptmyorlarm f· lhtikArla mı, ça-
d Ankara lfuka dPm mahalteai larak mı, rırparak mı, dolan ıra· 

• 19 No. Enis Mubliı 
rak mı yaptırıyorlar ? Doktorlar )#. 

meşru hudutlar dahilinde alınterl 933 gllıellilc kıraliçeliği inti-
Ye göznuru dökerek iktisabı ıer- babında hakem heyetinin Nazire 
vet ediyorlarsa bu onlara bOcum hanıma verdiği karar ye.rindedir. 
için ıebep mi teşkil eder, hak mı Vakıa Feriha hanam da güzelı-
Yerir rica ederim 1 dir. fakat Nazire Hammla muka-

Her memlekette doktorlarla 
yeıe ediltcek olursa 45 Birsen 

pkalar yapılır, fakat bu hiçbir Munffak ;şlenmemİJ cevhere 
1erde nezahet haduUarına qma,L benzer. Nazire han mın tenasüp 
Doktorlann kuançlarını adeta ve endammdaki ahenkle beraber 
lrir yankesiciye gezdiği al~akça hll ve etvarındaki bedii güzellik 
yollarda topladığı ahlı paralardan af t bilb d'kka..: . bl b. . Ye sar e assa nazan ı u 

dola)'I hakaret eder ~ ır celbetmektedir. Bu muvaffakiyet· 
UAnla ilAn etmek aahot bar taka ten aoora Nazin hanıma tebrik 
delil mi 1 ederim. 

- Bizdeld Yizite lcretlerinio Btıyftlı:dere ı ı tık suyu Mo 19 

yftkıekliğinden pklyet olunmau- .Mehmet Kaya 

na ne buyurulur paşam? * 
- Bizde •izite tıcretleri batta Reıimlerde gl5rdüğllm her ikl 

~k aıa~dar. Fakat tedavi paha- banımm gllzelliği biribirinden n.-
hdar. Biz fakir bir muhitte pahalı tündür. Çünkü tabiat her birine 
bir tedavi yapıyoruz. Bu, cayı batka bir ıima, başka b ·r dil 
lzabbr. Feıı ilerlemiştir ye tedavi vermiştir. Fakat Nazire Han mda 
için birçok vas.talar vardır. Ve daha cuibeli bir ıima ve endamı 
biz bunlann hepsinden iıtifadeye ıervi bir tip vardır. Bıına şu mıs-

B. h t ı· ralarımla i•tirak ediyorum: mecburuz. ır as a f e ıyor. .., 
Onun, tam teşhisini koyabilmek 
için kendisini rootk~ne ~önderi
yoruz, idrarını tahlil ettiriyoruz, 
kan nı arqdırhyoruz filan .. Tabii 
bunlar hep masrafa mütevakkıf •. 

Fakat itin asal acınacak tarafı 
eapcahil k6ylll bile bunlarıu in. 
zumunu idrak edebi:iyor da bazı 
mOne•ver geçinenler edemiyorlar 
ye bizlerin. yaol doktorların, 
rontkencilerin, kimyakerlerin, 
eczacıların mllttebit bir parti tet
kil ettiğimiz •e biribirimizin ka· 
sançlarımızı arttırmak için b6yle 
yaptığımız gibi cahiline ithamlar 
aerdediyorlar. 

Bu mllnevver geçinenlerin 
bilmemeleri ıayanl esef ki bugün 
tababet iptidai devirlerinde emek
lemiyor •e hergün başka ve c~ 
kilerinden daha faydab binlerce 
ilaç terkibi lceşfolunuyor ve dok· 
torlar vazifelerini tamamen yap
t klanna mftaterib olabilmek için 
bOtün bu yeni vaı talana hepıine 
de baı vurmak mecburiyetiad .. 

dirıor. 

Ta tı formanında imiş, 

Sa arsın ay ve güneı 
HU.nü Y ıauf mu dohtmıf, 
Yol< Alemde oııa e~ ... 

kadı köy l'azaryol u No 
O er Uttfı 

* 
ırır. 

Feri ha Hanıma f Üıel dersem 
Naıire H. kDser, Nazire H. ma 
güzel dersem d-e Feriha H. kB
ıer, ıusaraam yüreğım knser ! 

Ne dersiniz, sükütu mu tercih 
edeyim? Allah g6stermeaio, 
patlarım ha... Güıel, gUzel, Na• 
zire Hanımdır. 

Beyl ğlu Bı ğaıkesen No. 7 
Şeref · 

Feriha Hanımı Beyenenler 
Feriha Hanımı beğenenlere 

gelince, bunlann bapnda Kayseri
den almmıt bir telgrafı görüyoruz: 

Kayserl.1-'(Telg af rumarası 8017}
Feriba hanım Nazire ban mJan 

daha çok güze) Ye kıraliçeliğe 

elyakhr. 
Kayser· den on dört imza 

(11 Son Posta: Alıa GGndil& Bey 
Feriha Hanımı tanımadıtıu ıBylemif
tlr, !:at.labna. 

Diler Mektupl9r 
Feriha hanımı beğenenlerden 

don gelen mektuplar da ııraaı 
ile ıunlardır: 

Bence seçmede hiçbir isabet 
yoktur. İt eaaaandan mah:ı.urlud.ır. 
ÇUnkU ortada estetik, yani gü
zelliği tesbit Ye tayin edici kai
deler ve muayyen vasıflar yoktur. 
Hakem heyeti .. güzeldir! " de
diğini acaba ba&'{İ ~!çüye vur· 
muştur. Bir l<ısmı bedii hislere, 
diğer k smı da • gönül kimi ııe
verse glizel odur ,, vecizesine 

-uyan hakemler, efkArı umumiyeyi 
neticesi böyle mOşevveş ve dedt
kodulu bir yola götürmfiflerdir. 
Bu işte en mlihinı mesele ölçil 
biriiğidir. Naı.ire Hanım kendi 
tipind& güzel olabilirse Feriha 
Hamm da kendi aima Ye tipinde 
güzeJdir. 

Mademki ortada Aka Gtındöz 
Beyin • söylemem .. dediği bir 
sebep Yar ye mademki F eriba 
Hanım timdiye kadar yapılan 
seçmelerde takip edilen usul ile 
birinciliği almaştır, bu hakkı 
ondan ne&'etmek " • Aka'DUI 
ıöylediği gibi .. milU onuru ko-
rumak 1'zımcbr. Gerek fotcğrafta 
ye 1 erak phsen pdiğftm F e
riba Hanım, bence nefia değil, 

enfestir. 
Kad köy Vı9ne aokak No. SS 

llira1 av mütekaidi YlL'!Uf 

• Hakem heyetinin Nazire Ha· 
nımı seçişine ~ok hayret ettim. 
Feriha daha güzel, daha fİrİD, 
daha tatlıclır. 

Esttit bir •.. ll. Alım 

* Feri ha tlaoım Nazireden da-
ha güzeldir. 

Ta slm,de Camlı Kö~k 
kıraatha~ıeei mfidftrll Kemal 

-1' 
İlk ıeçmede bulunanlann 

birçoğu gibi ben de Feri ha Ha
nı mm kazanacağını tahmin edi
yordum. V ~rilen karar birçok 
kimseler ,1ibi beni de ptarttı. 
Bence l:ier iki.i de ayn ayn ve 
baıka ba,ka güzelliklere malik 
olan bu hanım kızlar jüri heyeti
nm huzuruna tekrar çıkar,lma
lıdırlar. 

lmu okunamamııtır, (Kerlm)e 
beu.emektedJr ,,. 

GOzellik '" çirkinlik işlerinde 
berkesin zeYki eaas ite de inklr 
edilemez ki gllzellik te çirkinlik 
gibi yıeknazarda g6ıe çarpar. 
T ecrObeli ve ahtık aözlerce tef
rikinde mn,küW: pkilmez. Hil
katen kadının hirmetkAn,.... 
Fakat yalancahiıa d. dllfbaanıyım. 
Biaaeule1ll Nuire Ham• ı• 

cendinnektcn korkmasam en 
gftzcl olarak inci gibi parlıyan 

di,rerini beğendiğimi s3yliyeceğim. 
Feriha Hanım ise zarif, kat kat 
aevimli, cana yakan, cazip we 
munistir. İntihapta basaı olnta11 
icap eden jJri heyetinin müsaba· 
kayı tekrar etmesi lAzımdır. 

Beyoğlu Emin Bey ude 
lrfan Naci 

• Feriha Hanım, 
namdan güzeldir. 

Nazire Ha-

Gincl meydanı No, 40 
lluıtafa Nuıl 

JI.. 
Birinci aayfaya dercettiğiniz 

resimlere gl5re nazaran, F eriba 
Hanım güzeldir. 

BUeeyiD Avni 

* Feriba Hamm gazeldir. 
BilyOkdetede Seıar t&blfliye 
Yapurunda Şeref Kaptan, 
:U.ıhmut Baba, BOyükderede 
Ba..tk, Hqim, B&llt Beyler 

* F«iha Hanım bUtfta diğerle-
rine mftreccalıtır. Halrı1tzlılı tubila 
edilmelidir. 

K.aclıköy, Fener yohı Yav4'r 
Ağ:ı. sokağı numara 2S 

Samira Rical 

• Resimlerine nazaran Feriha 
Hanım daha gtizeldir. 

D mirhan mahalJeli lıirinel 

Mubta·ı Ooıer Vehbi .. 
Feriha Hanam, Nazire Ha111~ 

dan daha güzeldir. 
UııkJpanı caddeli AJI Bey 

kahvesi: Muh&rrom 

* Feriha Hanımı beğeniyorum. 
Arııavutköy, t.ni Mıtat 

* Her lkiılnl de g6rmedinı. 
Fakat gazetenizde çıkan resim
lerine bakarak bOkilm vermek 
icap ederse di)eceğim ki Feriha 
Hanım. Nazire Hanıma milrec
cahtır. 

Adapazan belo llye beeap 
ltl•rl mlldOr muavini: Hakkı 

lf. 
Kendilerini de g3rdilm, re

aimlerini de. Feriha Hanımı tercih 
ediyorum. Türk gtlzelliğioi elbette 
daha iyi temıil edecektir. 

Tophane, Necati B. caddeıt 
No. W : Sazan 

* Nulre Hanım TDrk gtızellijfnl 
temsil edecek kadar ıllzel 
depdir. Feriha Hamm İle 
göze ve g6allle daha yakındır. 
Maalasef hakem beyeU hakiki 
ılzeli •çememiftlr. 

Z.Jrek JOkUfll 89 No. lu• 
• .,..._ u lac6 ..,,... ) 

birtey olacaiam. 
Ayak öatOnde aaat bir ol 

Bir hafta daha doktorlarla be 
ber gezersem ayaklanma kı 
aular inecek. 

Yemeğe giderken Ud dur 
daha yaptık. Doktor iki hu 
at hastahanede yatan iki hasta 
ydldadL Cağaloğlunda muayen 
hanenin bulunduğa apartuaa 
önüne geldiğimiz &aman u 
ikiyi geçiyordu. 

Beklemekte olan butalu nr 
Doktor yanm 1aat ıçın 

yemeğini yedi Ye huta k~bul 
ne başladı. 

Gelenler llç. Ura Yerlyorlat 
amma Uç. yüz dut birden A 

döktıyorlardı. 
Bir hastanın muayenem esn 

unda telefon çalındı : 
- Ben doktor Temlı Sili 
- m .. 
- Si% miıiob Hammefen 

baJUrua efendim. 
- ili •• 
- Ewet efeacliml 
- lll . 
- Evet efendimL. 
- rtL. 
- Evet efendim L 
- il... 
- EYet efendim, ,.ıma 

•ımefendi bo ha.tabk icaba 
dandır. Merak, teliı buyurm• 
nız! Emio olunuz ki tehi' 
yoktur. Eğer öylo bir ıey ohu 
o .. aydı bendeniz zevcinize ı 
lemem, size ıBylerdim. B 
deniz bahis buyurduğunuz do 
torla da görllıtnm efendimi 

- il. •• 
- Hayır Hammefendl 

bir tavsiyem var. Siz doktorl 
etmeyiniz. Bunun en hafif ceı 
olarak vergi alıyorlar. Sonr.a 
dayanılmıyacak Dokta gazete 
lerin çala kalem tecavüzleri ••• 

- ?1 ••. 
- Hay hay, gelirim efendi 

Allabaısmarladık efendim •••. 
Saat yedi ~~ğa kadar d 

lor yedi hastayı elde:ı aeçirdi. 
Bntlla meşgaleleri 

tatlı nüktelerle •ehimll baat 
nnın Wplarmı teakin ed 
apl zamanda ainir doktor 
da edea mulıterem doktora 
ıekkllr ederek mllaaadeaiDİ 
tedim. 

Maamafib daha rtftadelik 
bitmiı olmuyordu. O yorul 
başile doktor ertesi gtlnll t 
Ierine vereceği notları laaJ1 

yacaktı. 
Bana gelince, bu okudui 

aabrlara timdi imzama 
yorum: Sul,.... ikide.. 
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OCUK SAYFASI 
ÖZ CANIN AÇIKGOZLUGU 1 

- Abla, ben bir
az gezmiye gidiyo· 
rum. 

Ôzcan 
mektubu bu akıam 
postaya verir. nişanlım 

da yarın sabah alır ..• 
Yarm gece burada
dır. 

Mektubumu postaya 
ver din, değil mi Ôzcan? 

- Bak anlatayım abla ••• 

- Neyi anlatacaks n. •• 

Eyvah... Posta kapana
cak; acele gideyim .•• 

~ - Benim şu mek
tubumu da postaya 
"Werirsin, emi Özcan. 

- Şey, mey yok.. Eyvah ... 
Ac:ıbn yetişebi:ecek miyi:n? Şap
k mı alay m ela, gideyim •.• 

- Al la ıey... Hak ıöy İ· 

Yeyim ••• 

Ôzcan - Abla işte mektu
b:.m... ( Ablası s: elinciye kadar 

Ôzcan zarfı değiştirmiştir) 
- Gördün nıü? Bak nasıl 

postaya vermedin. 

Korsan Kara Alinin Hazinesi 
fstank8y cinrına Kara Ali 

1•rninde bir korsan musallat ol
lnuş. umum gemileri haraca kes· 
lllif ti. Hükü net bu aerseri gemi· 
ciyi yakalamak için Mustafa reis 
1•rninde bir kaplam memur etti. 
~Ustafa reis Şark is niJdeki ı e

ltliaile korsan aramağct çıkmıştı. 
Mustafa reisin biri kız, biri 

~ğ'an iki çc cuğu •ardı. Erkeğin 
ı"~ İ Necat, k zın iımi Fatma idi. 

1 
kJ kardeş, bir haftadan beri bek· 
•dilderi babalar nı merak edi-
~0rl.1rdı. Yüksek bir kayanın 
b l .. rine çı k ' ı .ır. etrafı tarasın da 
alladılar... Kıı ansızın bağırd : 

- işte babamın gemisi g~li
~r... Hayc!i sandala binip yeti
hl" •rn.. iki kifçtlk 1andallarma 
'tladılar, J ürekleri geminin gcl
~ekte olduğu tarafa doğru çek-

er •.• 

ld· Gemiden daha epeyce uzakta 

1 ~~r .. · Gemiden bir undahn 
... ~ •ğini, i~e,.sine iki gemicinin 
Qın · w • • 

L ' •gını gördüler. .. Çccuklar 
1>una b' 
1) ır ma:ıa •eremediler .. Bu 
'~ nicile · · · · tid" r nıçın, anmış, ve nereye 
<t·ı 'Y.0~1adı? .. Sandaldakiler, ken· 

ı crını .. . k gormüyordu ..• Snratle b r 
•vaoın ki hir yanına ya aştılar. b.ıyü.c 

d taşı kald . rıp, içerisine ıandal
ti ad''. çıkardtıdarı paketleri yerleş· 

r ıı T S r. ekrar taıı kapadı'ar .. 
an 41 . 

l,
11

d • yıne gemiye doğru yol· 
'·· · Çocu:...1.ır, ııemiye daha 

fazla yaklaşmışlardı. Bunun kor
san Kara Aliye ait olduğunu 

gördüler.. Hemeo kürekleri ıa· 
bile çevirdiler •.• 

Akşam babalan da geldi. 
Kara Aliyi de gemisinde bera
ber getirmişti. Kara Ali kendisini 
tevkif etmek istiyen polislere: 
Beni tevkif etmek için elinizde 
bir is,>at olması lazım?.. Beni 
hangi gemiyi aoyarkeo yakala· 
mı~lar ••• 

Hepsi ,aşırm•şlardı. Cidden 
ellerinde delil yoktu .•. 

Çocuklar bunu işidince yan
larına bir polis alarak, kayaya 
doğru ~ittiler... Gemicilerin eşya 
saklad k'an taşı ka.dırttılar, ve 
içinde Kara Ali yaz.h. hazineyi 
buldular ... 

Bu iaoat Oı'"rine Kara Ali 
tevkif edildi, vo çocuklarla, ba
bas na Kara Aliyi getirene vade
dilen he;:Jiye verildi. 

r.== =-----,._,,,,,,==-,,,.... 

Yumurtalık Oyunu 

~ 

Bu oyun iki üç kişi ile oyna• 
nabitir. Annenizden ıize birkaç 

- Abla... Şey ••• Şey ••• 

Öıcan - Tabii vermedim. 
Postaya kadar gittim, memur 

zarfa baktı, bunıın üzerine adres 
yazılmam ş, dedi. 

- A... A.... Unutmuıum ••• 

1 F aydah Bilgiler 

Saçlarımız Niçin 
Beyaz Olur? 

1 

Saclar maıın rengi vncutte 
renk verici bir maddeye bağlıdır. 

I Eğer bu madde vllcutte eksik 
ise aaçlaruı rengi de bozulur. 
Vücutteki bu renk verici madde 
ıiyahhr. Bu maddenin vUcutte 
çoğalması. vlicJdün sıhhatine 
bağlıdır. Eğer vücut sağlam, 
ainirler ıağlam ise, sinirler vn
cudü idare edebilirse aaçların 
rengi ıiyah olur. 

Eğer sinirlerin idaresini bo
zaca k bir bAdise olursa, yahut 
bir hastal ık veya keder ıinirleri 
bczarsa, vücutteki renk verici 
madde azalır, saçlar gllmüıi 
daha sonra da beyaz olur. 

Saçlar beyaz olduğu zaman 
artık vücutle bu madde kalma
m·ı demektir. 

Sazan büyük bir kederin 
veya ıst rabın saçları beyazlattığı
nı biliriz. Sebebi budur. Bu gibi 
vak•aıarda ihtiyarlık ıebebile renk 
verici madde azalmaz. keder ıe
bebile ualm•t olur. Gıdanın da 
bunda büyük tesiri vardır. 

yumurtalık veya rakı kadehi Yer• 
meıini isteyiniz. Bunlara anaaanan 
kenarma diziniz. Her )'umurta-
1 ğın önOne, Oıerine 5, 10, 15, 
20 adetleri yazıla kartlar ko)u-
nuı. Kiğıttan her oyuncu için 
yuvarlak birer ton yapınız. Oyun· 
cular bu toı ları yumurtalığın 
içine aokmakla mllkelleftirler. 
Hangi yumurtahğ n içine topu 
ıokabiliraeniı o kadar adet ka· 
zanıraımz. Oyuncular masanın 
diğer kenarında durur, to.,ları 
yumurtalığın içine atn11ya çalı
ıırlar. Elli 1ayıyı evveli kim ya-
zarsa oyunu o kazanır. 

uf anın Bilmecesi 

Bu Bıçak Bileyici Kimin 
Bıçağını Bileyor ? 

Eski zamanlarda bir sarayın 
lSnUnde bir bıçak bileyici bir 
bıçak biliyordu. Küçük bir ço
cuk bileyiciyi görllnce, kimin 
hıçağ~m bilediğini ıordu. Bileyici 
bu bıçağın kırala ait olduğunu 
söyledi. Çocuk Kıral nerede? 
Deyince, bileyici, kıralın, aşç sı· 
nın ve iki saray hademesinin 

orada olduklarını bildirdi. Çocuk 
etrafına bakındı, kimseyi göre
medi. Si:ı reımin içinde kıratın. 
aşçısın ı D', hademelerin nerede 
olduğunu bulabilir miıiniı? Bul
duğunuz adamların çehrelerini 
çiıip gönderiniz. Bu bilmeceyi 
doğru haUedenlerden yüz ki,iye 
muht'llif hediyeler verilecektir. 

Oyun Ve Oyuncak 
Balık Avı 

Arkadaşlarınızla eğleneceğiniz. 
gllnden evvel bir miktar kulu 
veya klğıt toplarsımı. Bundan 
baıka. ceviz, kalem, pUıküvi, 
soğan, sarımsak gibi bazan kıy• 

metli, hazan kıymetsiz hediyeler 
hazırlarsını:ı. Bu hediyeleri pa• 
muklara sarar, kutu veya paketin 
içine koyup aararsınız. Bunları 
iple bağlayıp zarif paketler mey
dana getirirsiniz. Meseli bllyllk 
bir kutunun içine bir firkete Yeya 
bir çivi koyarsınız. Ayrı ı:a ipler 
hazırlar, uçlarına balık ağlanna 
takılan çengeller gibi iğneden 
yapılmıı çengeller takars~nız. 

Oyun gllnll paketleri yere 
koyar, sandalyeleri de reıimdı 
görllldDğll llzere arkalarını çevi
rek hazırlauını:ı. iplerin paketlere 

' yetiıecek kadar uzun olmas:na 
dikkat ediniz. Çocuklar ellerindeki 
oltalarla paketleri yakalamıya ç .. 
lıprlar. Paketleri açtıktan zamaa 
orada da kahkaha başlar •• 

Gecen 
.::t 

Doğru 
Bilmecemizi 
Halledenler 

----· 
2 Şubı-t 933 tarihli nüahamızda 

bilmecemiz n halli fU idi: 

Bilmecenin Hal Şekli 

o D A 

D A L 
' 

• 

A L 1 
Bu lıı:ellmelerl tamam bulanlar 

aruındu hediye ,.tacakların lıimle· 
rinl "'ağıya yazıyoruı. Hediye ala• 
caklardan lıtanbulda bulunan karlle-
rimi1in pnnrte1i, p•rtembe a-Onlerl 
öğleden ıonra b uat idaremize r•
lerck hed yelerini almaları liuumdır. 

Yalnıı tatra karilerımisin hed'• 
yet('rt po,ta 1 • adreılerlne rlSn
derllir. 

Birer Kutu Oyuncak Ata-
caklar. 

Çemberlitat tatbikat b ri r ci euııf 

t:ı.lob •siııdeu 95 lzgen. t tan hııl 44 On· 
cO ilk mektep t \lehesind n P erihan 

Tahsin, İstanbul 40 ıııcı wekttıp tato· 

be inden 166 Semiha, Rami llkmek• 
tep talebesinden 822 Mesrure, B 'Y
lerheyi 117 inci mektep talebesin 1 en 
228 Gllı.ln H rnım vo Beyler. 

Birer MUrekkeplJ K•l•m Al• 
cakl•r. 

Vefa Ortame\ttebl taleb sinden 81 
Hakkı, KadılcOy erkek lleesl b irinci 
sınıftan 697 Turhan, Çemberlltat tat• 
b:kat mektebi OçUncıı aınıftan 115 
Gökmen, Kuleli aıkert lisesi ul~ b•· 
eınden 1486 Nıhat, ArnavutkOy kıs 
kollf'ji talebesinden Nedret Sami, b· 
tanbul kız lisesi taleb t:ılnden rss 
Feriha, Beıiktat Dum lıpınar yatımelt· 
tebi talebesinden 870 Ha•a ı O ın, 
Vefa Ortamektebi OçUnoO ıınıftarı 140 
Şahap Bey ve Hanımlar. 

Birer dolm• kurfun kaleml 
alac•kları 

Jıtanbul 44 OrıcO Jlkmcktek tah~ 
beelnden 217 Necil Taheln, Vefa Orta 
mek tehi talebesin rlon 679 Lütfullah, 
Sultan Ahmet Kı'I Ortam('ktobi tale• 
besinden H60 Fethiye, Beyoğlu Alman 
lisesi talebesinden Aram B zayyan, 
letanbul 44 Uncu mektep be9inol ımıaf 
talcbı s nd un 2:m il u 1 O ı; i Te,· rı k, latJtn· 
bul ' 8 inci mekte, ı talPb s i ndın 161 
Mut.arter. letan t ut yedinci mektep 
betncl • ın ı f talr besinden fl{)t F.ınln 

Buy Y6 Ha ı ıınlar. 

(Ar"uı war t 
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Haftada iki Defa Spor 
SPOR 

1 

Perşembe -;;-Cumartesi Günleri 
Çıkan Spor Sayfalanmızı 

------~----O_k_u~y_u_n_u_z._ .. __________ -JI 

T Ttt 

o 
Gaıı:etenalı p•rıe nb• ve ~u111artut pıt er 

o\mal& lluH hafhd• iki •ıı-• ••1'•• .e.,r.tmelc· 
tedlr. 

Petleabe rUnkl ııııor uyfnıaıla clh1• •pet 
hıreketlerl memlekıt ıpor hlcliu l erl ••rdar. 

Cumarteıl Hyf 11ada lıe cıaaa cQııkl m•~· 

lan• tahllAh 1nılıdar. 

Karnera 
Bir Katil 
Değildir 

• IBeşiktaş -İst~nbulspor Maçılitalg? 
. Be/çıka 

Maçı 
Novyork'ta yapıfan bir bokı 

maçında halyao bokıörü Kame
ranın rakibi Amerika Şaf'ı on 
liçüncU devrede vurduğu bir 
yumrukla kafa tasını çatlattığı 
•• hastahaneye kaldırılan boksö
rün öldüğlinU telıraflar bildi
riyor. 

ltaiya boksörllnOn tevkif edil
diği de aynı telgraflarda bildiril
mektedir. Karneranm vurduğu 
1umruk nizami olduğundan mu
maileyhia cezaya çarpılmıyacağı 
ilk tabkil<attan aonra 10rbe1t 
b rakılacağı muhakkaktır. 

80000 Kişilik Stadyom 

Brüksel 15 ( A.A.) - ltalya 
•• Belçika milli takımları arasmda 
pazar glloll yapılan maç pek 
kalabalık olmuştur. 

ltalyan takımı, iki sayıya kartı 
Oç 1ayı ile galip golmiıtir. 

istifa Etmamişlar 
Son Taziyet dolayısilo Galat• 

uray kulübOnden istifalar baıla
dıq, Ye bu meyanda Elektr:', 
tirketinden do on kişinin birden 
kulBpten çekildiği yazılmııtL 

Gelecek olimpiyatlar için Ber
llndeki atadyomda timdideo t.
dillt yapılmıya b•ılanm:ıbr. Ber
lin atadyomu yeni projeye naza• 
ran 80,000 kiıiyi rahatça içine 
alabilecek bir hale getirilecektir. Yarın ll•tlld•• .. kımll• k•rfll•f•c•k olan latanbulapol"lulaP 

Elektrik ıirketi memurlara na· 
mına HOaamettiD Beyden aJd .. 
tımız bir mektupta Elektrık ılr
ketlode bulunan Galatasarayla 
lardan kulllpten istifa edenler 
bulunmadıiı için meıelenin yanhı 
telakki edilmesine mahal birakıl
mad~D tuhihi bildirilmektedir. 

Bir Futbol Maçı 
Lfyon 14 (A.A.) - LOksom• 

lturg milli takımı iJo Frans ı 8. 
milli takımla11 yapmiı olduklan 
bir maçta iki ikiye berabere 
kaim ıılard ·r. 

Menimin en heyecanla maçlarından olan F .. I Cuma gtınQ Taksim ıtadyomunda icra edilecek 
nerbabço ·Galatasaray oyunu geçen hafta Fenerli- ~~. ma~ lik maç'~r1.n!n birinci d.evr~alndeld ikinci-
lerin kat'ı galibiyetlerile neticelondL O t hgı tayın edeceği ıçın çok mllhımdsr. 
ıonra . lik n;ilsab k ı d k. b . t 

1
":baç ~in Beıiktaı kulllbQ yarınki rakibine nazaran pnan 

Fransız Milli T a~cunı 
Fran11z B mUll takımile LDk• 

ıenburg milli takımı aras nda 
yapılan futbol maçında iki takım 
(2·2) berabere kaim ıt r. 

. . a a arın a •. e emmıye li arı • itibarile geridedir. Aralannda ~ç puvaa fark 
bı~ınci derecede olan Beşıktaı • İatanbuJ ıpor olan bu iki takımın JHınki maç netlccainde ıon 
musabakası da yann oynanıyor. vaziyetleri belll olmuı olacaktır. 

Avrupa'da Futbol Spor 

1 •ıt K M 1 Tebliğleri 
ngı ere upası aç arı Voleybol heyetinden: 17·2-933 

S 
•• · • ı• Ol cuma günU Galatasar~ lokalinde 

Urprız 1 Uyor yapıl~c~k lik maçlara: 
Hılal - Kas mpaıa ıaat 17 

hakem Muzaffer Bey. 

leglltere kupaaı m•çlarında aeyJrcl kalaballflı 
Bu aeneki İngiltere kupası maçlarında da tahmin odilmlyen 

mıçlan bidayotteoberl Omit edil· neticeler olmaktadır. Netekim 
miyon neticelerle devam etmek• geçen gOn lıkoçyanm en kuvvetli 
tedir. Evvelki haftaya kadar ku- profesyonel takımlarından olan 
pa maçların n umumi taanifinde Glasgon Rangers takımı Qeenı 
en Uerido bulunan Arsenal takımı Parlc: amatörlerine yenilmi,tir. 
ikinci derecede bir takıma mağ· . Dört hafta aonra yapılacak 
IQp old kt k. 1 . intikam maçındA profeıyoncllerin 

u an aonra ra ıp erme amatörlerden hınç alacaklarına 
nazaran olan puvan farkını tema• 1·ht" ı ·ı kt d ıma verı me e ır. 

mile kaybetmiştir. Buna rağmen l~koçyada pro-
Garibi ıu ki Araenal kulObu- feıyoncllerin ittihasız ve cansız 

nOn galibi olan takım da geçen oyunları aleyhinde umumi bir 
bafta Taunoer • Roverı'liler tara- cereyan baılamıştır. 
fından 4 - O mağ!ip olmuıtur. 
. Son vaziyette diier rakiplerinden 
.c puvao r•rl olan fak at iki maç 
daha fazla oynamak hakkı bulu
nan Aaton Willa 'mn lehine g6rUl
mektedir. Eğer Aston Willa bu iki 
maçta dört puvan ka'lanabilirae 
Arsenal'le beraber olmuı ve kupa 
fin•I• kadar •aziyetini tahkim 
•lrulı olacalctır. 

İngiliz futbol ml\nekkitleri, maç
lann bafındanbcrl devam etmekte 
olan gayrimcanul neticelere baka· 
ral{, bu ıeneki kupa fiııatinde en 
kuvvetli iki lngi?iz takımmm kar
ııla,ac ::ığından korkmaktadırlar. 

• 
1n ı iltere Juıpaıı bu halde d.,. 

••• , ederkeıa lakoçya kupaaa 

Dünya Kupası 
Bugüne Kadar On iki 

Millet Kaydedildi 
ftalyada yapılocak dünya fut

bol kupa11 maçlarına on iki mil· 
)etin iıtiraki rcıruen teblii edil· 
miıtir. Rcsm en tebliğ edilen 
listedeki millet ıunlardır. 

ltalya, lapanya, Çekoılovakya, 
Holaoda, Almanya, Romanya, 
lıviçre, Belçika, Fransa, Avua
turya, Yogoslavya, Macaristan. 
G6rUlllyor ki liatede henUz T or
kiyenio veya BalkJn hilkümetle· 
rinden birinin lami yoktur. Kayt 
muamelesine bu aym 28 inde 
nihayet verldiğine göre, bu sene
ki dllnya kupauoa İ.ftİrakimiz bir 
a.ı fllpheHdir. 

Galatasaray· Beşiktaş aaat t 7,30 
hakem · A li Ridvan Bey. 

Fener bahçe • Vefa • Kum kapı 
aaat 18 hakem Necmi Boy. 

Sülemaniye-Eyüp ıaat 18,30 
Ekrem Bey. 

Vaktinden 15 dakika geç 
kalan tab.ımlar mağlup addedil .. 
ccktir. 

Güreş MUsabakalar1 
Guroş hcyetioden: 17-2-933 

tarihinde C. H. F. Beyoğlu kaza 
merkezindeki ıoıntaka idman aa
lonunda tecrlibeıiz güreşcil~r ara• 
ımda mUsabaka yapılacaktır. 

1 - Kulüpler milsab.klann 
ıstm Ye cicil numarlarmı havi 
cetnlleri cıüsabakadan evvel 
heyete tevdi edeceklerdir. 

2 - Tarta ıaat 12 den aaat 
il e kadardır. Milsabaka tam 
saat 1 ~ te ga$hyacaktır. 

Yarınki 
Maçlar 

Futbol Heyetinden: 17-2-933 
cu~na l UnO yapılacak rea'lll fut· 
bol maçları: 

T •ksim atadyomunda: Beıik
ta, - lıtanbulspor B takımlara saat 
l 1,30 hakem Necmi Bey, Altın
ordu· Topka" ı 2 inci klime Lknn• 
ları saat 13, 15 b"kem Emin Bey, 
Beşiktaı • lıtanbul~por birinci ta
kımlara ıaat l 5hakem Abdullah 8. 
Kadıköy ıtadyomunda: ••Genç

ler,,; Vefa· Kumkapı • fıt. ıpcr 
ıaat 9,30 hakem Nuri Bey, Fener• 
bahçe·B.:tiktaf saat 10,30 Arif B. 

Yüksek tlektepler Arasmda 
Dartllfanun Spor kuHlbU ida

re Heyetinden: 
YlikHk mektepler H faknJte

ler liki için evvelce mümessiller
le tespit edilen fikstür mucibin· 
cc bugOn Beıiktaf kulübünün 
çarağan ıahasmda ıaat i~I le GU.. 
zci san'atlcr • Milhendiı (Hakem 
11ukuktan Nuri) 'te ıaat ilç bu· 
buçukta Mülkiye-Orman (Hakem 
Mühendisten Lutfü B.) maçları 
vard1r, '1 ıkuohu ı iıpab vlicudü 
lüzumu eLeııımiyeUe rica oJunar. 

Bizde Buz Sporu Hiç Yoktur 

Avrupalılar Buz Üstünde 
Kelebek Gibi Uçuyorlar 

' 

. . ' 

Buz Uatunde .. vkalAd• numeralar Japan Avrupalı Kadı• 
Avrupa •o Amerikada ma111 Ecnebiler araa:nda çok mOtf' 

ayının ıonuna kadar buz ıporlan ammlm olan kaı ıporlarını bid ... 
yapıhr. laviçre dailarında kıuk yapabilmemiı ICJn ~aattee•;al 
•• Patenli buz yarııları yapılar- Yeuitimb 1oktur. Eıkidea k-' 
ken Pariste kapalı Hlonlarda ;atdıia umanlar mahalle •!•~ 
ıunı buı piıtlerinde danı mOaa- nnba çocukların kaydıia ~ 
baka1arı tertip edilmektedir. kızaklar rGze çarpardı. Soa , 
Ciierler ve ııbbat için fevkallde neler mahalle aralarındaki çot#' 
faydalı olan bu ıporJarın bilhassa )arın kızaktan da kaybold• 
kad1D ciltlerini çok gençleıtir- latanbal civarmda ıeni' bat 
mekt• olduğu 1abit olduğundan- olmadığ1 için aoğuk günl•'; 
beri kadınlar arasınc\a k~t ıpor- bile patenli bu yarıılanDI 
larmın rağbeti artmı,tır, hareket yapamıyoruz. 
halinde yani kan cevelinmın Kapalı yerlerde buzlu nıef.ı:: 
arttıiı ~amanlar sotuk rOzgirla• yapmak ta bUytık masrc1fh dt' 
rın cildi _fevkalAde t•~eleş~irdiğinl fovkallde tertibatı icap et .il 
n0azarı itıbare alan gUzcllı~ ens- mekte olduğuna nazaran ~u .!M 
btülerl de kadın . mUşterılerine fıtydah aporun m~ml~ket•oıa:; 
kıt sporlaraaı tavııye etmekh.~ yapılmatı lmlc:An111 ıörilpdl 
dir~er. tedir. 
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- Fu memlekette banim fa· 
nahOımı •öyUyan hl~ kim e 
roktur .. 

- Memleket• ,eni mi gar. 
diniz? •• 

-ı iL Timsaller · ·------,-
Çocuk babasma ıorduı 
- Baba ıulb timsali nedir?. 
- Zeytin dalı çocuğuml 
- Peki har timsali.. . 
Babası bir az dtı~ilndO: 
- İyi bilmiyorum amma; ıan

aıdcraem tel, duvak olacak 1. 

Evvelden Keşif 
- Nazmi Beyler, bir araba 

almışlar. Otomobil dururken, 
araba almıya hiç aklım ermedi.I 

- .Ben böylo olncağım evvel· 
deo bilirdim •• 

- Tuhaf şey nasıl olur?. 
- Evlerinde balA edebiyatı 

cedide mubarrirlerioin e erlerini 
okuyorlar. 

borcuna sadı 
- Şu iz.o verdiğim on lirayı 

D vakit iade edeceksiniz. •• 
Her hafta salı günO bu 

ınatta uğrayın olmaz.mı? •• 

o 

Beni Oç Gü" 

nige Bıraktın galnız, 

b . nl üç gün dç ıece .. 
acımadan ve/asız 

beni üç günüç ıectt .. 

ilk zamanlar bo~ dartlan, 
sonra birden coşturdun; 
lıep peşinden koşturdun 

beni üç ıün üç gece •• 

bilmem ki klmt1 çattın, 

bir anda baştan aıtm; 
acımadın ağ/altın, 

bsnl üç ıDn iiç gece, 

kaçırmıştım la belli-. 
•enin gibi gü:eli, 
•anmııtı lıerkes deli 
heni ıiç gün üç gec~., 

Yapacağımı 
Damat beg ka

rısını kogınpetle• 
rine şikayet elli .. 

- Beyefendi, 
kızınız.la bir türlü 
geçine m igoruz.. 
Kat'iygen sözümü 
dinlemiyor.. ben 
ıokağa çıkmıga• 
caksın diyorum, o 
çıkıyor.. ben şıı 
kı'mselerle konuJ
mıgacak.nn, diyo
rum, o konuşuyor. 
Ne yapacağım• 
~ajırdım. 

Kayın peder 
damadına hak 
ı>erdi: 

- OUn geçtikçe •enin yU. 
zOnO blrkat daha lıeyazlaşmı, 
dudakıarın1 bir kat daha kırmı. 
zllafmıf görüyorum •• 

- 1 ab:r h raun yUzDm• bir 
kat daha pudra, dudaklarıma 
bir ket daha ruı lflv• •dllmlf 
oluyor •• 

ağzında gewl~me, 

kabalıat senin, demt11 .. 
rdzil ettin dlem• 
6enl üç gün ~ged .. 

,, 
... 

\ 

Oç Gece 

kalbim boşta doldurdun, 
lıep sacımı goldurdun; 

•ararttın da soldurdun 

6enl üç gün üç gece •. 

lıer tarafı aradım, 
lcapındu sabahladım •• 
, ... .,. d 0 d 
ı._ lr ın a ım, adım 
veni 

ttiin üç ıece •. 

agrılık neler .. 
t 

canıma artık getı •• 
bir mdgmrına 6enz~tı. 

6enl üç gün ~ ı•c• .. 

- Ban kaç defa bu lokanlada 

l l•takoz yemlyel:m, dedim, ya. 

rı Plfmlf yarı ÇIJ getiriyorlar, 

iplik çıktı pazara J 

edfoerdin maskara 
•okakta çocuklarG 
6eni üç gün üç gece •• 

Bir Lira 
Hasia davasını 

icaz.anan avukatın 
gaz.ıhanesinden çı-

karken hir lira 
hıraktı. Ava1eat 
kızdı: 

- Ba lirayı be
nim için mi, ka
tibim için mi, 
goksa uşağım için 
mi bırakıyorsu
nuz.? .. 

- Üçünüz irini 

Neye 
- Geçen gün 

ftl 6ahibime bir 
mi.ktar para ver• 

mek istedim. Sa

aatlcrce uğraştık
tan sonra z.orla 
kabul etti .. 

.... ________________ ıl 

.. Ac~~---,~[~ 
Bir k'" 

yakacaktı. ·rlbrit aldı. ılgarasım 
ıürdD yanmadi, kibriti kutuya 
nihayet aaouncu lfrcci, OçüocO 
yınca kutuyu elinden • · yauma• 

- Olur ıey, deği~ dt 
kibrit kutusunu bir etfaiye o..-. 
rino mi doldurttular acaba!.. 

Zeki Çocuk 
Bir çocuğa dedim ki ı 

Bana ui elini iÖı>tersene!, 
- işte! .• 
- O elia aağ el olduğunu 

nereden bildin?. 
- Kolay efendim sağ elimin 

baı parmağım ıol taraf nda, sol 
elimin sağ tarafındadır, Cı n.ardan 
bilirim!. 

Ne e Yarar 
Salamonla Moiz vapurla sey

yahat ederlerken vapur battı. 
Yüzerek boş bir adaya çıkblar. 

Birkaç gUn sonra ufukta bir 
gemi görllndü Salamon bağ.rdıl 

Salim Bey Selma Hanımın 
kocas <fır. 

- Öyledir, ben 
de huyunu bili
rim. bu seferıik 
af/edelim eğer bir 
daha bana şika· 

9et edecek ol r
sanız yapacağımı 
bilirim .• 

- N6 yapacak· 
unız. ? .. 

- Nlşanhm yaz gelefn de 6yl 
- Arıladıml. · :Kı,ın evlenseniz 

evi netim diyor.. - Saatlerce ne-
yıl dUnUmlarlnde m11ntoı kUrk 

- Kurtulduk, gemi bu yanı 
geliyor, bizi alır .• 

Salım Bey her akşam eve 
gPlmeden meyhanede Uç. kadeh 
rakı içer •• Selma Hanım ona bir 

- Onu mira· 
aımdan mahrum 
edeceğim 

glb1 bahatı hediyeler armall ıazırn 
•apka ile d• anvulur •• 

garec:ek, yaz oıurea Dlr haaır 
1Je uğraştın ? 

- Verdiğimin on 
Moiz memnun görUnmedi ı 

teklifte bulundu: 

- Akşamları meyhaneye uğ" 
ramadan cvo gelsen orada içeco.• 
jin üç kadeh rakını ben evde 
hazırlasam da, daha temiz, daha 
rahat içıen olmaz mı? •• 

Salim Bey kabul etti •• Artık 
her akşam eve geliyor Ye Selmıa 
Hanımın hazıladığı mezelerle 
Uç kadeh rakısını içiyordu. Bir 
müddet böyle geçti •• Selma H nım 
yine birgün Salim Bey rakıaını 

içerken sordu: 

- Nasıl, dedi, evde lçmlye 
baılıyalıdanberi eskisinden daha 
fazla zevk hisediyor un değil mi? 

- Evet karıcığım Oç kadeh 
nıeyhanede içtikten ıonra e•d• 
do Oç kadeh içmek çok, pek 

u · , 

- Bu erkek memurlar da ne 
terblyealz ••yler.. ikide bir 
kaplyı açıp bakıyorlar •• 

-Bari haberimiz ol•• da il•· 
kacaklart zaman makln•mlza 
biraz ç ( dUzen veraakJ. 

Bu Mıydı 
Mağaza aabibl ~ıraklardaa 

birisini çağırdı. 

- Ah met HD kag eeaedir 
buradaıın?. 

- On ıenel.. 
- Epl zaman olmuı. Bu ka· 

dar vakittir tadıkane hizmet et• 
miş olınana mukabil 1ana iyi bir 
mevki temin edeceğim. 

- TeıekkOr derim elendim. 
minnettar ıdecekıini.. 

- BUtUn mllıtabdimloe ı8y

llyeceiiD, bundan ıonra aenl Ah· 

met diye değil, Ahmet Ef. diye 
~ajuıınlır .• 

misli istiyordu. 

- Ot ne ferıa nezle ormu 
,um, ,u mendlllnl verde bur. 
numu aUeylml •• 

- Dur, ne fapı1areun o çele· 
dlAln mendll daAU, göm1e· 
ıımr .. 

Neye yarar, yanımızda 
ıon.ide aatmak için bir şey yok kil. 

Ayni Fiat 
Bir Bey hiddetle eczaneden 

içeri girdi: 
- Dün ıizden ~ksürUk lllcı 

istemiştim. Romatizma ilacı vere 
mişsiniz buı kadar büyük yanhşhlı 
ta yapılır mı?. 

Eczacı ıuğuk kanlıl kla cevap 
-.erdi : 

- Y anhşlık büyllk değil Bo--
1efendi. Her ikisi de ayni fiattır. 

A cının Köpeği 
Avcı köpeğini methetti .. 
- Benim köpeğim çok zef<f.. 

dlr, bilhassa bir av görüp tc niş~ ' 
aldığımı anlar anlamaz. z.ekasınc.ıı n 
latif ade eder. 

- N yapar? •• 
- Heman kotar, bir ağaç ı.r-

kae1na Hklanır. çok hoşuma gidiyor •• 

r'~~~=========~-==~~~~,:=:~~~~~==:::::::::~::::~::::~~=========:;===~~========:' 
Ben. Seni Tanıyorum 

-----
Geçersin ele canım, 
Artıyor helecanım; 
Biraz gel hele canım, 
Ben seni tanıyorum 1 .. 

B ·ı · 1 ırim çünkü şundan, 
Gidişin durn"undan • H 'il' • 

B em tokat vuruşundan, 
en •eni tanıyorum/ .. 

Seyrettim doya. doga .. 
Ateı sanlı bacaya; 
Oh olsan; olaya, olrya 
Ben seni tanı9C1ram 1 .. 

Yine dondun şap gibi, 
Bak lılilin harap gibi .. 
Bir eski ehbap gibi 
Ben seni tanıyorum 1 •• 

Fa Sol 

• 

---------------------------J Bu de bir kurnazhk. 

Ben Seni Tanıyorum 

Acap kimin kabahat? 
Ben seni tanıyorum / .• 
istersen 4ok/an fakat, 
Ben şeni tanıyorum/ .. 

Ne olur biraz. dinle. 
Biz. tanıştık eninle; 
Yüzündeki beninle, 
Ben seni tanıyorum/ .. 

Göriiyorum derinden, 
Bellisin her yerinden, 
Yüzündeki beninden, 
Ben seni tanıyorum/ .. 

An/omam şundan, bunda 
Hiç hazzetmem agundan 
Fidan gibi boyundan, 
Ben seni tanıyorum/ .. 

Re MI 

• 
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~evyork , .,. ız an Arasında Ev Kadını 

ı M d 
Neler 

p anta OD O a Si Bilmefitl,r? 1 
El Çattaki ını Nasıl 

Holiwttald moda Hderleri 
pantalon modasını kat'I olarak 
tatbik ediyorlar. Y almı pantalo
nun yak şacağı •llcutlan ve çeh
releri intihap ediyorlar. Soldan 
birinci O ga Baclanon'dır, yeni 

,,. • ıJneli ? 
6 •doo~ . .. 

,..erınızı gece yatarken Ye 
Jab kalkınca zeyt'nyağı ile 

uğuşturunuz, badehu ucak ıekerli 
ıu ile yıkayına.z. 

Jf. 
l•la/c Papaçları 
Nasıl Karutmalı? 

Papuçlan kurutmak için ateı 
yanına koymamalı. Deriyi çatlatır. 
Papaçlan kurutmak için papucua 
içine rirebilecek iki kDçOlr ıiıe 
içerisine aıcak ıu koymalı. ba 
tiıeleri papucun içine koyup 
barakmaladır. Su soğuduiu uman 
pabuçlar kurumamıı•a. tekrar 
11cak ıa koymalıdır. 

* Marolc~n Talcımları 
Nasıl Temizlemeli ? 

Mar ukea takımlan temizle
mek için ıBngeri airkell ıuya ba
tınp lilmeJL Su ıirkenin Oç misil 
olmaluhr. iyice kuruduktan tonra 
mobili cillsile parlatmahcbr. 

-tc 
Haoagazl Rotinalan11ı 
Naıl NJulıa/aza Etmeli 

Havagua rotinalannı fazla mu
hafaza etmek için kullanmazdan 
enel bir aaat kadar lirkede 
bu-akmalı dar. 

elbiaeıi ile aitOdyoya ıiderkea 1 dası lngllterede de dratle taam-
te1mi çekilmitlir. Ba resim Loa- mim etmektıedir. 
drada çekilmiştir. Pantaloa mo- ikinci resim 1 Naa.ı Karolclar. Elmagı Naal 
--==============-=--=-============-==-======-----~ Plflnneli? 

Çocuğa Zorla 
Y edirmeyiniz 

Çocuklar ekaeriyetle annele
rine g6re az yerler. Fakat anne 
cocuk aı yiyor dediji ıaman 
laiçbir 61ç0ye a.tinat etmez. 
Çocupn ne miktar 11daya ibtl
JKI var bilmex. Ber çocuıiwa 
ayni miktar ve ayni cinı gıdaya 
ihtiyacı yoktur. Bana ancak bir 
tloktor tayin edebilir. 

Çocuğa zorla yedirmek, ona 
Jnkibaza teYkeder. lttihaa u 
olan çocukları zorla yedirmek 
değil, i,tihasmı açacak vu•talara 
1eYesılll etmek IAzımdır. Bundan 
başka çocuklar ekıeriyetle mu
ayyen bazı yemekleri 1ever, 
lteki eri yemezler. Anne çocu
pm yeein de, ıeYdiii yemekleri 
yesin diye mOtemadiyen onlan 
pifirir, daima muayyen 11daları 
Hrir. Halbuki çocupn muhtelif 
Jıdalar ihtiyaca vardar. Aldığı 
ııdalar içeriıind., .. ker, demir, 
tas, Yitamin ve ulr ihtiyaçlarını 
ela temin edecek maddelerin 
bulunmaaa llzamcbr. Çocu~ mu
ayyen birkaç gada içinde kalmaa 
lıUlbare birçok labtalıldar tevlit 
eder. Çcıcuğun aldıla gıdama klfi 
olup olmadığını n iyi 16yliyen 
vu ta terazidir. Çocak aı mı 
Jiyor, çokmu yiyor anlamak 
için çocuğa eneli tartmalı; ba
dehu kilosu ekaikM bir doktora 
mDracaat etmelidir. 

Ne Yemek Yapsam / 
Tnıa11 
Kızartması 

TaYfaDID ortHıaı açıp lçeriıi!le 
bir kat k yağ koyunuz, badehu 
tm, bibf.r, yai Ue limonu kabar
bp uıerine aürftn8z, teacerecle 
kız 'ırdığ mı yağın içerııi ıde 

kalan yağın içeriainde bir kapk 
an kızart n•z, badehu ta..-nı 

tekrar lçeriıine koyup, bir miktar 
mantar, roka, iki ıoğan koyup 
yajda tekrar kızartın z, badehu 
bir fincan prap ili vesile kayna-

Elma komposto• rıparken 
veya kDlde ıekerli pişirirken 
daima elmanm kabuiuna &zerin
de barakmalı. Vtıcude llzım olan 
Yitamin elmanın kabapndadar. 

Repl V• Tarşaları 
Ntuıl Mulaa/aza Etmeli ? 

Reçel Ye turıularan buharlan
maana mani olmak için ııcak ve 
rutubetli yerde muhafaza etme
meli. bunlan rafın llıt katına 
ko1111amaladır. 

* K.roıe llnelerinl 
rıasıl Kullanmalı? 

Bir mllddet kullanılmıyan 
kroıe iğnelerini iıterH çelik, 
istene kemik olsun bir müddet 
zeytinyağda blrakmalı, aonra kul
lanmalıdır. 

Moda 
Havadisleri 

22 l.lnunu•ani 932: Jorjet Ye 
krep damar modaıı ile tafta 
modası yanyana yürümektedir. 
Kadif • eıbiseler bu ıene fazla 
rağbet gormemiştir, Eımprime 
krep damurlar, bu ıene yazda 
her seneden fazla moda olacak• 
tır. Bu ıeneld krep jorjetlerin 
Ozerinde Acem halılarını andıran 
Brod8rler, y.ldız resimleri, Ye 
muhtelif tekiller bulunac:akbr. 
Bellerde t;oyük tafta kurdelllar, 
omuzlarda İDce ipeklerdeo çiçek· 
ler yap lacaKhr. 

Sonbah.ır ppkalannda ltJeme 
ıapkalar ve danteli kollar moda 
olacakt r. Bu HD• baurdaa unk 
biçimi kDçlk ıapkalar geçmiye
cektlr. Bu nneki f8pkalar yOk• 
ıek, derin ve ıenip. 

Elbiae yakalan ve kol kapak• 
ları renkli ipeklidea J•pılmakta-

Cildi Muhafaza için 
Fennin Yeni Keşifleri 

Cilt wcudtın en buıu 
uzvudur. Cildia üzerinde " ke
retin ., deni:en bir tabaka 
Yardır. Bu tabaka aayeıinde 
vllcut, au ve yailara, asit
lere, sair kimyevi maddelere 
muk .. , emet eder. Bu ıe
bepledir ki cilde en mll
ke mmel timsiyedirler. Cilt, 
gllneıte fazla kalana ya
nar. lıte yanan tabab 
..Keretia., denilen taba
kadır. Eğer oturulan 
yer ucak veya ıo
ğukaa, cilt bir ter
mo e re tl'.>l der
hal yine haber Yer'· 
Kadın o cildi erkeğin 
cildinden daha mukavimdir. 
Bu ıebepledir ki kadınlar 
tokaga gayet ince kıyafet
lerle ç kabilirler. Erkek bu 
kıyafetle sokağa çıkaraa ıo
ğuktan titrer. Alimlerin aoa 
keıfettikleri elektrot iaimli bir 
ileti• cilde mukavıamet vermek 
ve gOzellettirmek imklnlan 
bulunmu,tur. Dr. Harold Skelton 
an yaphğı tetkiklere ı&e cildi 

muhafua lçla 91-
cudiin fazla auya 
ihtiyaca Tardır. Do
ktorlann diğer id
dialarına göre cil
din ea çok muhtaç 
olduğu bir ıey de 
tuzdur. Eğer fazla 
IU içilirse ve tuzla 
Jemek yenine cilt, 
hayatiyetini daha 
çok mukafau eder. 
Cildin gilzellijinl 
muhafaza için yapı• 
lacak ıeylerden biri 

de mide •e haraaldann vazifuinl 
tam girmesidir. 

İlkbahara Tafta 
Modası Çoğalıyor 

~\ 
~ .. ~ 
.- ...... 

,:> C" 

ı - Siyah tafta. ' 2 - Cloqae 
dan prenaeı biçl· taftadaa çaJ el-
mi elbise. Üzerin- bisesl. Elbiae 8i-
deki caket portakal yah taftadan, blt
renif İ kadifedendir, d, maYi taftadan 
boynundaki runi- yapalm11tar. eo,. 
tDr, ayoı renk ..- nuadald llalka, 
Ja aan orıantia- celik, nya 8iyah 
den yap lmafl r. hakiktendir. 

a - SIJala taftadan ..._ 
lo elbiauL Arkuuadakl kor
delalar, aynı ~mqtan ya
palmlfbr. Dekoltenin etre
ma utıru ıeçlrilmiftlr. 

dır. Beyu elbiaelerle Mov reaıl 
iakarpialer pymektedir. 

elbiae, omuzlanaclaki aan tafta. 
dan kelebeklerle biriacilip ka-

Tiyatro e!biaelerl içla renkU 
kadife modadır. Mirand terdha
neliaia tetbir ettiii IU'I kadife 

sanmıflır. Omazlarda çiç .. ~ 
kelebek, kurdell moduı l 
taamm .. etmektedir. 
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•Son Poata. Holh~utta •u•usl muhabiri 

hultJH n yqia. T6rk pzetealdlr. Ho

fiwt muhablrimia, her hafta bbe mektup 

ıönderı, n •İnema llemiai.8 lcjibüail 
anlabr. 

SİNEMA 
'"SOll Po•'a., lıaftada iki defa ainema ı 

nyfHı yapar. Bu uyfalarda dünyanın 

en JeDI sinema •berlerl. arti•tlerln 

hayab ft lllnema .. Jemindeki 

cereyanlarından bahsedil' r • 

...-=====-=:::::;======ı=-==---------=----------...... -----------~-===-------~=:::-----------------y eniler ve Eskiier Sinema Aleminde Bir Boykot 

Sessiz filim zamanında bftytık bir tl>hret sahibi olan ViyYan Jipson birkaç ••nedenberl unutulur gibi 
olmuştu. Fakat bu gllzel kız yeniden parlamııtır Ye yeni çevrilmiye başlanan *Bir milyonum olıaydı" 
lımindekl filimde bat rolü oynamaktadır. Reıimde aağdaki genç kız iae Amerikanın yeni yetiıen yıldız
lanndan Miryam jordan'dır. Sinema münekkitleri bu kızın ıesinde k6man ahengi bulduklannı söyliyorlar. 

Lilyan Harvey Holivuttan lk~.Sene Sonra 

M D. w•J Musaade 
emnun egı •• . Verildi 

U•• f J Ç k Macar rejis3rleriaden P. Fejoı Bir Sen ede ç i im evirece birkaç .. ne evvel, mevzuu bapi .. 

Avrupanın yetişlirdiği Jlldız- dan Villi Friçi ıevmİf, fakat hane hayatını canlandıran "Big 
ların en fazla töhret ve para Villi bu aevgiyo karı• allkaıız Havz " ilminde bir filiot çeYirmiş, 
k••a""• ... ı fOph•·ı·z ki ...Azel •e k ı B UJ b fakat Macaristan 1anıörO bu fil-- ..._ -.. a- .., a mqbr. unu gl>ren yan u d 
ıınn yıldız LilyAn Har,ey'dir. aefer . Franaız erkek yıldızlann- mio MacariataAro a göaterilmeaiai 

menetmittir• aaı iki tene geç-
Güael Lilyan lngiltere'de doi- daın Hami Gara'ya göolll bajla- tikten ıonra aansar ba filmi bir 
ma1t knçllk J•tında aileslle bir- mıfbr. Fakat Hanri Gara baıka kere daha kontrol etmiı Ye bu 
tikte Almanya'ya gelmiş, bftyOlr bir yıldızla seviştiği için Lilyan 'a sefer •inemalarda göaterilmeaine 
IDuharebe çıkınca orada yerler ıoğuk dananmqbr. Bunun ftze- müsaade etaıiftir. 
miye mecbur olmuştur. rine Lilyao Harvey'de Avrupadan· 

Bu aebepledir ki tirin yıldt& 
anası ollsı olan lngilizce gibi 
Almancada bilir. Ayna zamanda 
Fransı zcayı da ana lisana gibi 
konuşmaktadır. Lilyan Harvey 
Avrupada geçen seneye kadar 

•essiz ve sesli olarak ytızlerce 
filim çevirdi, hepisiııde muvaffak 
oldu ve çılgıoca alkışlandı. Giln11n 
birinde Holivuduo ıinema be~lr· 

ıAnları Avrupamn bu en 18hretli 
Jıldızına göz koydular Ye ona 
çok zengin bir mukavele imzalat· 
blar. 

Gllıel Li'yan bu dakikada 
Holivuda gitmit ve orada muh· 
tetem blr Villa da yerleşmiş bu
lunuyor. Fakat hemen haber 
Yerelim ki Lilyan Harvey Holi
Yudu hiç ıevmemiştir ve sevece
lioi de zannetmediğini ıinema 
Dauharrirlerine ı6ylemiıtfr. Çnn
ktı bu gllzel kız Holivuda ayak 
~sar basmaz mntbi, bir dedi· 
•odu fırbna11 kopmuıtur. Bu 
dedikodulara göre giiya Lilyan 
Harvey Avrupadan bir aık yü· 
&lhıden kaçmaya mecbur olmut
bar. Diyorlar kia 

.. Ulyan Harvey enelce A•
'11pad• meıhur erkels yıldıdar-

Amerikaya kaçmııtır ... 

Bu rivayetleri işiten R"fizel yıl· 
dız fena halde müteessir olmuş 

ve Holivut' a · kimıe ile temaa 
etmemiye, hiçbir yıld zla ahlkadar 

olmamıya karar vermiştir. Güzel 
Lilyan diyor ki: 

.. - Avrupada iken Holivu
dun bir dedikodu merkt:zi oldu

ğunu işitir, fakat bir türlü inan• 
mazdım. Şimdi artık işin içinde 

bulunduğum için başıma gelen 
fellketin bllyükliiğünil anladım. 

Hakkımda söylenen sözlerin 
hepıi yalandır. BugOne kadar 
hiç kimseyi ıevmedim. Villl F riç 
•e Hanri Gara ile yaln z ıtOdyo 

arkadaılığı )Bphm. Holivut çok 
fena bir yermit- Mukavelem 
biter bitmez derhal Anupaya 
dönecetim. ,. 

Lilyan Hervey Holivut'ta ilk 
filmini birkaç gtıne kadar çevir· 
miye başlıyacakt. r. 

Gllzel Lilyan bu 1ene Holl· 
vut'ta Oç filim yacakhr. Bir ıene
de Uç filmi Lilyan çok fazla bul• 
maktadır. Fakat mukavele o ıekil-
de imzalandığı için cici yaldıa 
lauu kadanacakbr. 

Hayatın 
Oyunları 

Lotar Golt, Viyanada 11 Ha
yatin oyunlan " isminde bir filim 
çcvirmiye başlamııbr. Bu filim
deki basl ca rolleri Avuıturyanın 
maruf alimleri ifa etmektedirler. 
Filmin bir k·ımı Viyanada, bazı 
kısımları da Fransa, Almanya ve 
Çekoılovakyada çekilecektir. 

Yeni Bir Şirket 

Alman •• ispanya ıermaye
darları3 tarafından lapanyadakl 
Valasiya ıehrinde bUyllk bir 
ainema ıirketi teşkil edilmiıtir. 
Bu ıirket yalnız lspanyolca Hali 
filimler çevirmektedir. 

Rene Kler 
Rene Kler Berlinde radyo ile 

alnnıacılığa karşı olan beyneJ. 
milel alAkaıı hakkında uzun kog. 
feranı yermiftir. 

Aşkta Oyun 
Almanyada, Şnitslin piyesle

rinden olan u Atkta oyun " ia
mindeld piy .. filme çekilmiıtir. 

• 

F atti'nin Filmleri Sinema-
.~a~da Gösterilmiyor 

lngılizlenn meşhur. bir ıinftma lim?erioi göatermemiye karar vere 
yıldızlan vardır: F attL l.hı mef'" miflerdir. 

lı~ Y•_Jdıza aiz de tanırsınız. 1kti- ~attiye gelince; Beraet kararı 
lhnı'f ıbugOne kadar birçok fi- ald gı halde kendisinin el'an suç .. 

1 . ~6rmOşsünllıdilr. lu oJ~rak tanınmaa ndan çok mU. 
ngilte~ ,. . . teessırdir. Senelerce u • ra ken· 

nema uıo.,Jal . Amerıkadakl ıı- diline bin mn .. kıU•tgJ şıpöh 
• d·-· fili 1 'bipleri Fattinin t . d U9 a a t ret 

çe'111' ıgı m ere emın e en bu zavalla Jl)dız ar· 
lerde umumi bir J>tl~ ıoa glo- tık IÖnmiye mahküm bir •azf· 
vermiflerclir. Bu karar' .. karan yeltedir. Fakat Fatti, ı61ıretine 
ledir ki Fattinio aoa çevsıU.. karşı indirilen bu darberıin ac:-
filim hiçbir linema da ga.t.r\.. ııaı çıkarmak için harekete geç-

: .. :. Ba fili • Diril mek taaanurundadrr. Verilen 
mem.,...... • m d • tLerlere g&e, bu emektar yıl· 
adam. UmİDI lqımakfa ır. Yer~Odİ8İDe kUft boykot karan 

Y&z binlerce lngilb: liruı aar- bakkınatfln IİDema aahipleri 
fedilmek •uretile Yl\cuda getirilen davasmı km açacaktır. Fattt 
bu filim timdi olduğu gibi dur- bulunmaktadır. "'ağından emin 
maktadır. 

Böyle bir karar yerilmeıinin 

ıebebine gelince; f atti bundan 
bir mtıddet evvel bir adamı öl

dürmek cürmile mahkemeye •e
rilmiş Ye birkaç Kne hapis ce
za11na mabk6m edilmillir. Fakat 
F atti cinayet mahkemesinin Yer
diği hükmD temyiz etmİf, temyiz 
mahkemesi kararı yanlıı bularak 
tekrar muhakeme yapılmasına 

lilzum göstermiştir. F atli ikinci 

defa cinayet mahkemesine çıka

nlmıı ve çok uzun ıllren bir mu
hakeme aflıaamdan IOlll'8 mah

keme F .tti baklanda bu aefer 

beraet karan Yermiıtir. Ancak 

bu IOD karar efklrı umumiyeyl 
tatmla edemediği için herkea 
F atUye auçlu nuarile bak mı ya 

bqlamıfbr. itte bu aebeptendir 
ki ıinema aalıipleri F attinin fi. 

Bu davayı kazan ... 
Fattinin 900 bin lnA"kdirde 
miktarında bir tazminat Luı 
tahmin edilmektedir. Bu aebep, 
dir ki Falti lngilterenin en meş
hur avukatlarile mlif3verelere 
başlamışt r. Böyle bir davanın 

çok meraklı bir hAdiae teşkil 
edeceği söylemiye lnzum yoktur. 

1 

Japonya'da 
Sinema 

Tokyoda Japonyanın maruf 
aermayedarlarınıo iftirakile bllyGI& 
bir filim kumpanyası teşkil ediJ. 
miftir. Hnk4met l,20rJ,000 yeD 
miktannda bir para ile ba kum
panyaya ittirak etmiftir. 

Alman SansörU 
Geçen bir tene zarfında Al

man ADs&il 416 filmi kontrol 
etmiftir. 

Haftanın Filmleri 

Bu hafta ıehriaais slnemalanoda gOzel filimler ıeyretmek fırsahnı 
bulacağız. Artistik ıinemaıında bu akşamdan itibaren "Grand Otd., 
laminde bnynk bir filim gösterilecektir. Yine bu akşam Majik ıine
ma•anda •Galiçya Cephesi,, isminde Fransızca aeali ye sözlll harika· 
lar filmini aeyredeceğiz. Glorya ıinemaaı da Greta Garbo'oun 1011 

çevirdiği filimlerden biri olan •Düşkiln Kadın,, ı göstermektedir. 
Opera sinemas:nda çifte komikler Pat ile Pataton'un en yeni fı l ml 
olan "Çifte Çavuflar" komediai kahkahalar Hyredilmf:lcledir. 



12 Sııyf a 

AKEi 
ı=========================== 

İTTİ AT VET 
Her hakkı mah/ uzdur. - Nasıl tlo/du ? .. 

Nasıl Yaşadı? .• ................................ 
T e.frika No. 66 Nasıl Ôldil ? .. 

·k Fikret, Bir Şey Y apabilec~k
ler ni Ümit Etmem! DeıJl 

C J. • verdt Baha Bey, 
2 - Bu müttehit cemiyelln, 

(d hili ve harici) olmak Uzere iki 
(Merkezi umumi) i olacak. (Da· 
hilı merkezi umumi), SelAnikte; 
( Jrici merkezi umumi) de Pnriı• 
te h ulunacak. 

1 
cva zehabını tashih etmek 

Uıta9• . '• 
ıs• 

3 - Paris teşkilatı, yine es• 
kisi gibi ( Osmanlı ittihat ve 
Terakki Cemiyeti ) unvanını ta• 
ş ı • acak.. Rumeli teşkilAtım yapan 
(0 mania Hürriyet Cemiyeti) ise, 
[doğrudan doğruya Pariı Cemi• 
yetinin taşıdığı nam altına girmek 
ist -nediğinden, ancak iki cemi· 
yet arasındaki ittihadı gösterm: 
olmak için] bu tarihten iti\;e
(Osmanh Terakki ve Jt-.·· 
miyeti) namını alacal; cemiyet 

Verilen şu Jr•niı oluyordu. 
bir istihale hiç bir ıey bek· 
Paris'tekib beraber, yine on• 
lenllnl..edilen bu ittihat Ye itti· 
la,.\stikbal için az çok nmitler 

.:riyordu. Rumelide, hUkllmct 
a1eyhine bir gazete çıkarmak •• 
Kitap, beyanname vesaire bas· 
mak mümkün değildi. Hiç olmaz· 
ıa bu işi Paris'tekiler g6recek •• 
Propaganda ve tehdit vasıtalarını 
temin eyliyeceklerdi. 

Manyasl zade Refik Beyin 
cemiyete girmeıi ve Nbım Be-
yin Paris'ten gelmesi, cemiyette 
yeni bir fikrin doğmaama sebep 
olmuıtu: (İstanbul) ve (İzmir) de 
birer şube açmak ... 

Bu kararın, derhal tatbikatına 
geçildi. 

322 senesi ıubat ayının soğuk 
bir glinfi idi. Galatada ( Osmanlı 
Banka ) sının J<arş smda Tahta· 
burunyan hanında· (Avukat Mus· 
tafa Baba Bey ) in yazıhanesinin 
kapısı açıldı. Evvelll Manyasl zade 
Refik Bey, sonra da TalAt Bey, 
içeri girdi. Refik Bey, bir zaman
lar en yüksek emellerle çalıftığı 
bu yazıhanede, timdi kendisine 
halef olan (Mustafa Baba Bey) in 
elini sıkarken, onu, TalAt Beye 
takdim etti. \ 

iki misafi'" yazıhanenin küçük -
odasına çekildiler. Bir müddet, 
başbaşa törüştiller. Sonra da 
odaya, Mustafa Baha Beyi davet 
ettiler. Karşılarına oturttular. 
Cemiyetin İstanbul Şubesinin 
•~endi tarafından teşkil edilme i 
hakkında teklifte bulundular. 
Baha Bey, kıymetli Ostad nın bu 
teklifini büyük bir memnuniyetle 
kabul ettikten sonra cemiyetin 
proğrnmını okudular. Bu proğram 
ha lıca üç faslı ihtiva ediyordu : 

1 - A za kaydı. 
2 - Gerek vatana ve gerek 

cemiyete ıhanet eden erin ( Cemi· 
y tin heyeti adfıl ) ü vasıtnsile 

gıyaben muhakemeleri. 
3 - Kuvvei icraiye. 
Baha Bey, okunan programı 

din1cdikten sonra, bir noktaya 

Manyaeı zade Refik B. 
Terakki ve İttihat cemiyetine dahli 

olduğu zaman 

rak ıokaklarda dolaıtırmak na• 
ııl olur?. Bunun tadili lbımdır. 

Dedi... Bu sözler, birdenbire 
Manyasi zadeyi ıinirlendirdi. Öm
ründe hiçbir ıeye kızmamıo olan 
Refik Bey, bUyllk bir hiddetle: 

- Siz, korkaksınız. Fedayı 
nefı edemezainiz. Avrupadakiler 
de emniyet ve iıtirahatta. Bu 
iıte, fedakArlık lazım. Eğer bu
nu yapmazsak, yirmi sene dulıa 
geçu, hürriyete kavuşamayız. 

Aleni Teşekkür 
MilptelA olduğum llznU muta· 

vass ıt hastalığ:nı rehakı\r ellerile 
ihtimam ve hazakatle ameliyat neti
cesinde şifayap eden Samsun Mcm· 
leket hastanesi kulak burun boğu 
mOtehassısı kıymetli doktorları· 
mızdan Şevket Beyefendiye &on· 
suz minnet ve şükranlarımı arzey· 
lerim efendim. 

SamSU!l Dr. Kftmll B. mahdumu R"tlt 
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itiraz etti. Ve: 
- Siz, SelAnikte emin bir O•len evrak geri verilmez 

111.nlardao mes'uliyet aluımu 
muhittesiniz. lbtimalki biltün za. cenp için mektup! ara (6) lumı1l11k 
bıta ve adliyeyi elinize almıısı· out lllnıl l&ıımdır. 
mzdır. Fakat biz ~urada, daıma Adreı değtıtlrllmesl (20) karuıtur. 
hafiyelerin terasaudu altında ça· Claaet•mbd• pken r .. 1ı. " ,..ı.,.. 
lıt11cağız. Cemiyete ithal edil~ Mit._ ~•kl•n ••hfu n , .. e • .._ 

1 1 alttk. cek bir ıahsı, alSzlerini bağlıya· l .._ __ ._ ___ _ _____ _ 

- Efendim... Yarı yolda, 
f AbdUlhamidin eline geçerek teş· 

kilAtı akamete uğratmaktansa, 
programda lstanbul için küçük 
bir tadilAt yapılsa ne olur?. 

Dedi. Manyasi zade, öfkesin· 
den ağlamak derecesine gelerek 
nizamnamcden hiçbir şeyin feda 
edilemiycceğini söyledi... Talat 
Bey, Uıtat ile şakirt arasındaki 
bu muhavereyi din1emekle iktifa 
ediyor, ıöze karıımıyordu. Ara· 
dan biraz geçtikten sonra Refik 
Beye bir ıükllnet geldi. Baha 
.Beyin omuzunu okşayarak : 

- Sen cemiyeti teşkil et te .• 
naaıl yaparsan, yap. 

Dedi ve Baha Beye salAhiyet 
verdi. 

Ta14t Bey ile Manya.at zade 
Refik Bey lstan bul da iki gUn 
kaldıktan sonra SelAniğe avdet 
ettiler. Şimdi, çahımak sırası, 
Baha Beye gelmişti. Yavaı yavaş 
teşkiJAt başladı. Bu teşkiJAta· 
ilk dahil olanlar araıında fU 
zatlar vardı : 

1 - Muharrir, Mahmut Sadık 
Bey. 

2 - Darlişşafaka riyaziye 
muallimi Fatin Efendi ( şimdi, 
Raıathane Müdürü ) 

3 - Mlihendis Salim Bey 
(Bu zat, aslen SelAniklidir. Mem• 
leketini ziyaret için SelAniğe 
geldiği zaman, bir gece Ticaret 
mektebinde tahlif edilmiş,, cemi· 
yete dahil olmuş .. lstanbula avdet 
ettikten sonra da İstanbul teş
kiJAtma iltihak etmişti. Şimdi, 
Darülfünunda mUderristir. ) 

4 - Doktor Mithat Salim B. 

5 - Atina sefiri Galip B. 
( Merhum, Çamlıcadaki köşkünde 
Baha B. tarafından tahlif edil. , ) 
mıştı. 

6 - Tevfik Fikret Bey ... 
( Baha Bey, bu bUyUk fairin 
nşiyanına gitmiş, cemiyetin vll
cudünden kendisini haberdar 
ederek cemiyet namına bir marş 
yazmasını rica etmişti. Fikret, 
cemiyetin teşekkülüne pek se
vindi. Fak at, pesimist olduğu için: 

- bir Şey yapabileceklerini 
hiç llmit etmem... dedi. ) 

7 - Kolağa ı Kazım B. ( bu 
zat tn Seliinikte ta hlif edilmişti. 
Mektebi Harbiye tabiye muallim
liğ. ne tayin olunarak tstanbula 
gelmiş ve İıtanbul teşkiltitına 
iltihak etmişti. ) 

9 - Doktor Şülcrll B. ( şimdi 
Şehremaneti müesseselerinden bi
rinde doktordur. ) 

Bunlardan maada Kadıköyde 
tahlif edilen iki genç mektepli 
daha vardı ki bunlardan biri, 
AbdUlhamidin mabeyinciıl meş· 

bur Ragıp Paşanın oğlu mektebi 
hukuk talebesinden ( Ahit B. ) , 
diğeri de Baha Beyin yazıhane
ıinde staj gören keza mektebi 
hukuk talebesinden ( Vaıfl Raşit 
B.) dl 

( Al<rHı nr) 

Vaz·yette Değişmiş Bir 
Şey Mevcut Değildir 
(Baştarafı 1 inal 1ayfada ) 

jrJtJdi kararını bozmak ıalAhlye
tine sahip değildir. Arhk bu 
iıte hakem heyeti ıon slSzUnU 
aöylemit ve fı onun elinden çık· 
mııtır. 

Bize mllnakaıa birkaç glln 
daha devam edecek, sonra kendi 
kendine önUµ gidecektir. Fili 
vaziyet bundan ibarettir. 

Anket Devam Ediyor 
Mııamafih biı hakem heye· 

tinin Nazire Hanımı beğenmiı 
olmasına rağmen halkın kimi 
tercih ettiğini anlam k maksadile 
yaptığımız ankete devam ediyo· 
ruz ve edeceğiz. Binaenaleyh 
lrnrilerimizden tekrar rica ediyo
ruz: ismi ve adre&leri muvazzah 
olmak şartile fikirlerini biıe 
bildirsinler. Bunlar muntazaıoan 

1 
ve kemali bitaraf! ile ılltunları· 
mızda neıredilecektir. 
Feriha Hanımın Haksızhğı 

Bu mllna ebetle halarımıza 
gelen bir noktaya işaret edelim: 

Diln meslektaşlarımızın birin
de Feriha Hanımın birkaç cllnı· 
1 sini gördük. Feriha Hammın 
anketimizden bahsederken blta· 
raf olmadığım ızı ve Nazire Hanı· 
ma taraftarlık ettiğimizi söyle
diğini okuduk ve cidden hayret 
ettik. 

Filhakika anketimizin başla· 
dığı dakikadan itibaren gelen ce· 
vnplarm ekseriyet i Feriha Ham· 
mm lehindedir ve bu mektuplar 
olduğu gibi dercedilmekte, aııl· 
ları da aynen saklanmaktadır. 

Bina naleyh hükmettik ki 
F criha H. gazeteyi dikkatle 
olrnmaınışt r. 

~=-,,.,.,,.,,,............,_ __ ..,...,,~...,,~-.-....~--~..,,.,.------.,..,,.~~~~,-;,,;;;.~.--,...,_.~~ 
MEŞRll<I AZAM BAlOSU 

Türkiye Meırıkı Azam balosu 
Martın ikinci perşe:nbe gOnU ak· 
oamı Makıim salonlarında verile
cektir. Balonun mükemmel ve 
muntazam olmaıı için her tUrlU 
tertibat alınmııtır. Biletler, Karı
man, Maycr, Olyon mağaıalarile 
Kambiyo boraasmda Nedim ve 
Galataıarayda Panaya apartma
nında 2 numarada doktor Baha· 
eddin Lutfi Beylerde bulunur. 

Halkevı lçllmar Yardım Baloeu 
lstanbul Halkevl içtimai Vardım 

tubeıi tarafından tertip olunan H• 

nelik büyük balo tubatın 16 ıncı 
pertembe günü akşamı Beyoğlunda 
Perapalu 1alonlarında verilecektir. 
Balonun fevkalAde mlikemmel ve 
zengin olması için her tilrlil tertibat 
alınmıştır. Ticaret mile11eaelerl ta• 
rafından hediye edilen kıymettar 
etya balodıtki mi1af rlere p ·yango 
l<etideıile tevzi olunarak bütiln da· 
vetliler birer hediye ile avdet ede-

Altı Milyon Liralık 
Bir Servet Sahip

siz Duruyor 
(Baotarafı 1 inci sayfada ) 

bankalardadır. HUkOmet bu para
ların hazineye intikal muameleıini 
yaptırmak hususunda .faaliyet• 
reçmlş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan biıe verilen 
malömata iÖre, bazı bankalarda 
bulunan buıuıl ka1&lardan bir 
kısmı uzun zamandanberi açılma• 
mıştır. içlerinde kıymetli evrak 
ve mttcevher bulunan bu ka1aları 
kiralıyanlardao bir k11mının mi
rasçı bırakmadan öldOğll de iddia 
edilmektedir. 

™-
cektlr. Baloda huıuıl bir balık nı 
eğlenceal de vardır. Çok kıymetli 

hediyelerden ibarettir. Biletler Hal· 
kevinden tedarik olunabilir. 

, ~ YiNE BiR ŞAHESERE KAVUŞTUK ! 
Müzik, sana't, dekor, reji harikuladedir. 

[ERNST LUBITCH'i aratmıyacak buyuk ~ojisör: J 
ROUBEN MAMOULIAN 

BU GECE BENİ SEV! 
Dünyanın en çok sevdiği artistler 

1 JEANETTE MAC OONALD MAURICE CHEVALIER ] 
ı-;-LEMDAR'da bugün başladı! 
\..:: Matineler: f2,30 • 5 gece 9,30 Cuma 1·3-5·7-9,30 .._ _ _.~ 
,.,. __ İİİllİİİİİlllİİİ-•~;-jBB,u~grlüho~g;ö5.r~ehbiİil~ec~e~ğ~i;ni~z~ikkliiib~U~y~ü~k~filrlm;-: 4iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .. 

1 1'!i!m~sı~aK •.. E L s!!e~s~d!l A 
JOHN ve LiYONEL BARIMORE • iki yU:dil ndam filmınln bOyilk 

artisti MİRYAM HOPKiNS ile 
Kardeşler tarafından harikulade + GEORGE BACROFT tarafından 

bir surette yaratılan , methur : • temsil edilen 

ARSEN LUPEN • HALK'ın KIZI 
(Kibar hırsız) 
( f ranHzca sözl!I ) 

Talebe Birinci 25 kuruş. 
Filme ilAve: P aramount 

• • • Dlinya 

Rus ihtilAlinl g6steren 
bilyük şaheser 

( rransızca sözlU) 

Havadisleri Gazetesi 41~;ıllil' 
----~------------------------------------------~~-----,.~-. Bu akşam G L O R Y A'da MÜSTESNA GALA ,... .. _."'._ 

G R E T A G A R B O ve C L A R K G A B L E 1 
Zamaııımılın en mueı:; ır ve en hı -. .. i bir dramı olan 

DÜ KÜN DiN 
filminde görllnecekler ir. l\ı etr o Goldwyn Mayer' n b ·ı Fransızca •Ö:ıdü 

fıl minl hl' r 1te s görmek istiyccek tir. FOX JURNAL 
H•mlş· Bu ak, am laks b.ılkonda oturacak hnn mlnr a Grctn Gubo'nun pıırf6mU olan 

Parls 1.. T. Pı ver'in REVE d' OR p:ırföm 4i şcl rl ve husuai mevkllcrdo oturan hanım
lara da ..birer kuçük pudra paketi hcd ye edilecektir. 
Bütün haft. herkes g şeden bilet lınca hususi bir e t ike t a1ncak ve talli yaver olduğu 
takdlrd Grctn Garb.>' nın yağ ıboy ,ı r reıl 11 tıı'ılos 1 'lu 11n:an'TI k fıraatını vrrecekt r. 

ŞIK Sinemada 
Me~ simin ~inema harikası oaln 

BRIGİTTE HELM'i 1 

MAVi TUNA 
muhteşem filminin son günlerin· 
den istifad~ ediniz vı: SANDOR 
Çıgan orkestrasını dinleyiniz. 

Bu akştlm 
21,30 da 

ŞAKA 
Nakili: 

Bedia -1. Galip 
Komedi 4 perde 

UMUMA 

lsTılnbul B~ltdlursl 
~~hir1Yyatrosu 

ııııııııııııııı 

~Llll 
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,.., __ _. _______ ,o------------ Yazan: Piger Melon --..-ıı...--r Maceraları Hayatı, Şölireti, 
Istırap ~:h .. , ... ,.,_N-

Kadınlar Nereye Gittiklerini Ve Ne f çin Bende Mazinin Oyle Canlı 
Gemide Endişe Ve 

K ıd ki A k 1 d Halıraları Var Ki 
açırı ı arını nlama steyorlar ı ··· 

Bir Yığın Macera Yaşadım 
Hayatını her te.Y• llkayt ka

larak ıre yqayııından pek az bir 
t•Y anlayarak ıeçiren Marki ala
mOntba aebebini de kavrayamadan 
lbllr dllnyayı boylamıflı. 

Ablan aillbıa ,Orftltllıll etra
fa endiıe ve merak ıalmadaa 
Ahmet rela derhal adamlarını 
toplayarak aandallara bindirmlt 
•• gemiye doğru yol almıya bq
lamıttL Vak'a mahalline ilk gelen 
halk, eırin ateıinl ıöodllrmek için 
bot yere uğrat rken Cezairli kor
aanlar çoktan denize açılmıılardı. 

• Onun deriıi, azerlne çiğ 
Yatmıt bir çiçek gibi tazedir; 
Siyah uçları ipek gibi yumu9ak, 
Ağu yeni açılmıı bir koncadır. 

Zllhe1r• 

Ele geçen botun ••irlerl, 
kalyonun bOyOk kamaruına 
lntiıamııı bir ıurette re 
lıtO•te bkılmıılardı. Burası 
ıayet dar bir yerdi ve ayakta 
ıor durulacak kadar tavanı al· 
cakb. tık evvel kadınların bağlan 
cözllda. o kadar dehıet içinde 
idiler ki bir mllddet aersem, 
Hrsem bakııtılar, ıonra yavq 
aeale konuımıya baıladılar. 

içlerinden yalnız bir hizmetçi 
kadın Ahanedi kat'iyetle tanımı1a 
muvaffak olmQftu. Maıkia dl 
Kutro bu haberi atrenlr 6ğren-

••• ellerlle yllzOnll karadı ve 
dua etmiye bqladı. Dona Lllk· 
rezya eaki babçavenların.n ad nı 
itilir ifitmez derin bir ıllkt\te 
•ardL Genç Maddalena lıe etra
fında m&tblı ve eararengiı fey• 
ler cereyan ettijini hisıetmekle 
beraber annesine ve ablaıına bir . 
tey ıormıya C'1taaret edemiyor ve 
ıuıuyordu. Az ıonra, gemide 
duydukları hareket faaliyeti; 
•çık denize dotru yol aldıklar nı 
onlara anlatmakta gecikmedL 

Knreklerln muttarit hareke
tinden b!lyOk bir ıllratle ilerle
diklerini tahmin ediyorlardı. Bir 
lllllddet ıonra rnz1Ar çıktı. Gemi
nin k8peıteai bir tarafa iğildL Bu 
balden gemi kumandanının ıDrati 
lorlad.ğı ve aahil ile arasındaki 
llleaafeyi mDmkUn olduğu kadar 
•çrnak iıtediii anlatılıyordu. Bir
lcaç ıaat aonra kamaranm merdi
•en kapııı açıldı, eli IAmbalı bir 
•dam ihtiyat ile aıatı indi. Bu 
bir 1810 kör ve sersem ta1'1rla 
l.ir tayfa idi. Llmbaamı tavanda 
lllevcut halkalardan birine iliştir-

clilcten ıonra etrafına göz geı
cliraıiye baıladı. MDıahedesinden 
"uaınun olmah idi ki tekrar 
lberclivenlori çıktı, aıağıda duran 
laiıaıetçi kadmlardan birine işaret 
tderek gOverteden aldığı yemek 
~baklannı ve •u kaplaranı nrdi, 
b •ndiıi de merdiven ayaklarından 

irine oturdu. 

Önlerine konan yemekleri 
~~lllek için kadmlaran hiçbirinde 
"ttab yoktu. Fakat gittikleri yer 
~. kendilerini kaçır.n adamın ni
~rl hakkında bir parçacık 
"- mal6mat almak latiyorlar 
tM.._Jlıtiyar tayfayı ıual tufanına 
~~orlardL Adamın cewap •er

-U Mt1ece n11m ..U"....., 

dan anlatılıyordu ki ltalyanca bil· 
miyordu. Yemek fuh bittikten 
aonra yine merdiıren ağzından 

birkaç yaıtak ve 6rtll indirdi, 
ıoara dııarı çıkarak kapıyı kilit• 
ledl. Şimdi kamarada, geminin 
ıar11ab11 aet'ceal olarak aata, 
ıola yalpa varan bakır lambanın 
hareketinden bqka çıt olm yordu. 

Bu hal, b&ylece birkeç iDn 
devam ettL Vaktin geçişini, ihti
yar tayfanm ıaımaı bir intizamla 
yemek, ıu ve bazan da llmba 

2Wi 

için yağ getirmeainden anlayıp 
alç01orlardı. 

Bir defasında, yemek bitip te 
k6r gözlO tayfa kaplan götOre
ceği saman hizmetçi kad.nlardan 
ikisini de berabetine aldL Kadın
lann gaybftbeti iki saat kadar 
ıllrdD. Fakat aYdetlerinde çehre
lerinden 6yle bir debıet manası 
okunuyorduki olan, bitene dair 
merakla Maddalena'da dahil ol
mak &zere hıç kimH birt•Y ıor
madı. 

( Arkası nr} 

Karilerimizden Feriha Hanımı Mı Nazire 
Hanımı Mı Tercih Ettiklerini Soruyoruz 

( Baıtarafı 6 ıncı ıayfada } 

Feriha H. Avrupada tercih 
edilecek tiptedir. Nazire H. dan 
daha gDzeldir. 

lzınitE•kaf memurlarından Suplıi .. 
Dercettiğiniz fotoğraf Jara yek· 

diterinden çok farklı 16rdftm. 
Ne•el& Nazire H. birinci sayfa
daki fotoğrafında dolgun, orta 
boylu, altıncı •yfada IH tama
men akai. Acaba jllrl heyeti de 
hanım kızlan b6yle çeıit çeıit mi 
16rdll. Her ne iae, ilk ıütunun 
altındaki reaim ulıaa mutabık 
lae Feriha Hanımı tercih edl
yoruQ1. 

Adapazar, tüccardan Ali 
Rıu ı.ade SalAbaddin 

* Reıimlerine bakarak s6ylll-
yoruz: Feriha H. Nazire H. dan 
daha gllzeldir. 

Pendikte füğdat eadd··ıiude 
Baı. k ,ı: Gaffar 

Pendlk'te Bağdat caddesinde 
Bakkal: HJlit 

Pendik'te lıkelede gi9e 
mt m-urıu 011man Zeki 

* Mllıabakada mutabassıı de-
nilen heyetin verdiği karar göz· 
lerimin g6rdOğü manzaraya uygun 
dOımedL Neticeyi bakı z buldum. 
Bıence F eriba Hanım, Türk ıo
Hlliiini temsile biraı daha ya
kmd1r. 

HApı .uıtti Umumi, foflir 
Nuerot 

Gazetenizin birinci ıayfa•ında 
çıkan reaimlerine ~akarak ıöy
lllyorum: Feriha H. çok gtlıel 
bir dilberdir. Buna mukabil Na
zire Hanımda gOzelliğini ~61ge
lettiren bir prurlu eda hiue
dilmektedir. 

~aadet apa tıına.nı No. 3 
Fikret 

933 1eneal gUzellik mDaaba
kutnda iki rakip gOıelden han
aiainin daha ıDzel oldupnu 
10ruyoraunuz. Gazeteyi elime 
ald m. F otoğr•fları bir bayii 
tetkik ettim. Fakat ıunu itiraf 
edeyim ki, bu gibi mtısabakalar
da hakem heyeti ara11nda maal
e1ef rey ve fikirlerinden latifade 
edilecek bir doktor, bir dit he
kimi, bir resaam, bir heykeltraı 
yoktur. Binaenaleyh aade ıuya 

uluorta, bilinir bilinmeı -.erilen 
reyler gibi ben de a6rdDtDmll 
alyliyecetimı Feriha Hanım daha 
fllıel ıörrüamektedir. 

Ben bu fikirdeyim. Reyim 
dejil ha.. 

(imza mahfuzdur) 

Memleketimizde yapılmakta 
olan glzellik •llıabakalarının 
milll, ırki bir mahiyete pmlı 
olmaıına mebni anketlnlze ceırap 
•ermek IOzumunu alrllyoruL 
Bizce (Binen) namı mlıtaannı 
tqıyan 45 numaralı F •riha Hanım 
mllreccabbr. Hakem heyetinin hak• 
11z kararını taıhih etaıeılnl can 
ve gönDlden dileriz. 

Adapazarı ndan dört 1 mzaı Duan, 

Cemal, Şehap, Cudi ,,. 
Gazetede 16rdOğOm fotoj'raf

lar na bakarak s6yl0yorum: Feri
ha Hanımın birinciliği kazanma• 
mıı olmasına cidden hayret ettim. 

Şehzadebatı No. 20 
Halit Naıcı 

Ben F eriba Hanımı beiendim, 
reyimi ona yerly<1rum. 

Ankara: Karabekir zade 
İbrahim lfPbmet 

lstanbul Gümrük Muhafaza Baş
müdürlüğün den : 

1 

2 

3 

"455,, adet arka çantası ilanıdır. 
GümrOk Muhafaza Umum Kumandanlığı kataata için 
"455" adet arka çantası pazarlıkla yaptınlaeaktrr. 
Kırd11ma tartları kAğıd1n n tasdikli ıuretleri lıtanbul Gllm
rük Muhafaza Bqm"dürlUğllndeki komlıyondan alanacaktır. 
Pazarlık: latanbul GnmrDk Muhafaza BaımDdOrlOiOadeld 
komisyon taraf1ndan yapılacaklar. 

4 - Pazarhk: 19 • 2 • 933 tarihine raalıyan pazar alnD aaat 
14 tedir. 

S - Her iıtekli biçilmıı bedelin % 7 ,5 tu olan 146 lira 40 
kW'Ufluk muvakkat ıOırenme "teminat,. larile belli ••tten 
evvel komiayona lfelmeleH. 

8 ..ow. '°'"8elu lataabul Gamrnk Muhafaza BquaDdUrlllallndedlr. 
l.teklil• ......... bil 

-·-Aıiıim dedi, aen ytıkıkta 
abyor1un. Ben Denizkızını bilirim. 
Eğer aen onu dinliyebiliraen ben 
beı yDz lira kaybederim, nual 
var mııın ? .. 

Aklıma bir ıeytanhk ıeldL 
Daha diAerl bir cevap •ermemiftl 
ki, e1ki ıarkıların en ağar we ea 
iyilerinden blriıine bqladım. 

Tabak, çatal tıkırtılarına va
raa ya kadar koca gazinoyu utul
datan bntnn ıtırllltO bir anda 
keaildL Kulak kesilen bir yığın 
halk ıaıkın, fakat memnun din
liyorlardı. Şarkı bittL Y anımdald 
maaada oturan deminki mllnakaıı 
ıacalar maakeli yllzllme bakıyor
lardı. Glilerek maakemi çıkardım. 
Zengin tanıdığa : 

- itte dedim, Dnlzkızını 
dinledi, bahsi kaybettin. Ver 
bakalım parıJan. Devam eden 
alkıılara lçlea kahkahalar kantb. 
Neı' eai artan bu llem ıeceal de 
6mrllm0a unutulmaz ıecelerine 
karaıarak ı•ç vakitlere kadar 
ıOrdn. 

* Yine o tarihlerde idi. Ada'da 
bir eğlenceden d&nOyorduk. Son 
•apra kalm11tılr. V apar Adalar
dan epey açdmlfb. Daha daral
mamıı olan n .. 'emiı bize lat 
kamarada bir ahenk kurdurmuıtu. 
Utlar, kemular, kanunlarla, 
Hile mllkemmel bir Alam. 

Son vapurun aaten HJılac:ak 
kadar u olan rolculannm uylm
lan tath tatlı açılmlf, berk..ı d .. 
rin bir n .. '• aarmlfb. Vapur 
kaptanı "K., kaptan ela bize ka
rıtmlfb. Vapur k6pr1J• Jaaqa
yordu. Herku, .....ı ıeçtiiini 
anlamadıkları ba tatlı rolculutun 
bitecetine tlzlllllyordu. •K" kap
tan aıka gelmlıtl. Daha doğruıu 
atk• gelenlerin bqında ldL 

- Ey buırun dedi, cDmleab 
bu Alemden memunmuıunuzl 

Birlbirine karıpa aeller cevap 
verdi: 

- Memnunuz, memnunus, ta-
bii, mHtiı bUeL •• 

"K" kaptan: 
- O halde, dedi, •apuru bo

tuda biraz dolaıtaraak hiç kim
H ıiklyet etmiyecek!. •• 

Omitle alrl•• bir 1W•• "' 
yllkaeldi: 

- Şiklyet te •• demek! ,.. 
fUln kaptan! ••• Biru dejil hld 
bu Alemle bittin bir llmOr doı.,. 
br kaptan! nur oll •ar oll •.• 

"K" kaptan: 
- lıeride teehhllrtln, vapunm 

Nkatbk geçirm•inden oldutunu 
l&yleditlm zaman içinizde bua 
fa)ıadet edecekler •ar mıl ••. 

- Hepimiz, hepimizi tabff 
aorulur mut. •• 

Ve ••• kampana, emir. Tor
niıtan. 

O vapur cDmlemlzi blraa d .. 
iU, birçok dolafbrda. K8prll1• 
yanqırken lıtanbul tafafl• açak 
kurıunl tOllerine b&rOaOyordu. 
Fakat mecliıin, abentin keyfine 
daha doymamıı olanlar ekhriyetl 
teıkil ediyordu. 

• Ahenklerlle blll lmlaldanmı 
apdatan sGrGltlllll muimln d• 
ha ne garip habraları ur. S.. 
timdi bepainl kan.W bir rtlyanm 
vDzuhıuz hattan ıibl parça parça 
babrlıyabiliyor, toparlayamayorum. 
Sin izdivacımı, " bdi•acımdaa 
aonraki çok ıarlp birkaç habra
•ı aalata11m. 

Yıpn 1111• maceralarda 70-
rulmuı olan ruhumun artık eh .. 
lenmlye ihtiyacı Yardı. Bir yuq 
aalıibi olmak, ulqacalam bit 
erkekle aakin ve rebat bir aile 
hayatı yqamak latlyordum. 9'l8 
ıenul bqhyorda. • Pate. Gr• 
mofon prkeU Ue bir mukavele 
J•pmıf, pllk• okumaJI kabul et-. 
miıtim. 

Merhum Sellnlkn Ahmet 
Ef. nin OD iki prluıını OD bet 
ılnde geçm(ftim. .. Pate,, dea 
okuyacağım prkılara refakat 
etmek için kemani Sadiyi tanly• 
etmlılerdL Ona Uk defa hocam 
Ahmet Beyin eYiade kabul ettim. 
bk 16rlfte, Sadiyi çok aulk 
buldum. Notalan inine koyduk. 
Ben notaya bakarak çalan çoll 
aan'atklr gördllm. Fakat bana 
lyle aeldl ki Sadi. bunda diğer 
g&rdDklerlmle &lçlllemiyecek U. 
dar lıtattı. 

( Ar\aın .. ar ) 

1 latubul Belediyem llinları r-
Fatih Belediye Şubeıi Mlldiriyetlnden: Faüb çarpmba cadd .. 

ainde Kuaıker Muatafa Ef. medre1eainin enkaza bilmDza1ede Atı
lacağından talip · olanlann tutn•meJİ ı&rm6k •• 200 lira tabtnla 
kıymeti Ozerinden yilıde yedi buçuk pey akçeaial yabrmak için 
daireye ve mllzayedeye lttlrak etmek için de 7 • 3 • 933 tarihine 
mDaadif Alı allnD Hat 14 te daire encDmenia• mllrac:aatlan illa 
olunur. 

------------------~------------------------~~ ........ 
İstanbul Gümrükleri Başmüdürlü

ğünden: 
Tarihten iki ay ıonra baılamak Oıere Bulaariatan'dan ka111&• 

larla •e buharh merakil;i bahriye ile getirilecek k&mOrleria bad .. 
ma merakipte kalma11na •• Htalma11na mllaaade edllmiyerek lak .. 
leye yanqır yanqmaz mal Nhibi veya kaptanlann tedarik edecek
leri bir depo veya aptrepoya bil•ezin tahliye ediler•k hemen rGauma 
llmmeaini tediye etmeleri llzımgelditi •e başka tOrlll muam.-Je~ 
lmkla oJmad.tı allkadailüaa ••il•• ol•-" lnr• illa oa-.ı. 
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Şu at 

Küçük İlinlir İSTANBULDA: İNGfLİZ CASUSL~ L ____ _ 
_ Fagdalı Adrealdl' J. l~anı 

T1:RZI ve 
·. ~. ; ... =.... ~<C ,. • • " 

1 Uc. TERZILEıl •• 
Ş ·mdilik Çok Umitliyiz Dedim 

-t3-

Mister \l<ened) i çok bek
Uyt-c ·'< miyiz? 

Greta) bileğindeki alt n, min
Jat :i r saate bir g6z gezdircfö 

- Zamanı ·1 1r, bir defa da te
lefo,e edip h:ıber •ersek fena 
olma r.. 

Casus kadın, berr.en aalonun 
lr6f ... !lİndeki te'efon mikrofonuııa 

aarı ! dı. 

Allol Allo! Bebek ( ••.. ) 

Allo! Allol.. 
Pürliısllz bir İngiliue ile: 
- Orrayt ... Ve mana11 anla

fllmıyan iki kolime ... 
Anlatılan bu iki kelime casus 

ıebekeıioin bir parolr.sidi. (Gre
ta) telefonu kapayınca soğ.ık 
kanJ lakla: 

- Şimdi yola çıkb, dedi, bir 
kere daha saatine .baktı ve ilave 
etti: 

- Y .ınm aaat ıonra bura
dadır. 

Salonun, mülhit sıcaklığı, bir
den sinirlerimi gevşetmiftİ. Casus 
kadın.o ikram ettiği SiP,ahi ocağı 
cigaralardan birini ıöndUrDp bi
rini yakıyordum. fçimde yilreğimi 
hoplatan bir hetecan vardı. Böyle 
zamanlarda, cigaranın dumanı, 

tnıam hakikaten me,gul ediyor. 
Salonun sıcak havasında, ga· 

rlp helezonlar çizen cigara du
man! rma bakarken, (Greta) pen· 
cereden pencereye sıçrıyor ve 
mlltrtmadiyen, bol kadı ve yalnız 
bir lambanın ziyasile ışıklanan; 

(Perihan) sokağını tarassut edi· 
yordu. Sokaktan tesadüfen ge
çen bir iki gölge, (Greta) için 
ciddi bir meşguliyet oluyordu. 
Bu gölgeleri diğer odaların pen
cerelerinden bile, ta kaybolun-

• cıya kadar takip ediycrdu. Genç 
kadı!lda, bakiicaten korkunç bir 
t~cessüı illeti ve haleti rubiyesi 
Yardı. 

Saat on bire (yirmi Dçe) yak
laııy rdu. Sokaktan biç bir oto
mobil gilrftltiiıO duyulmamıı ol
ma. na rağmen (Greta) birden 
hopladı: 

- Geldi!.. 
Ben yllıUne baktım, o kapıya 

doğru koştu. Kısa bir mUddet 
aonra kftrklU paltosuna bürlin
mUf, kasketli casus Mister (Kened) 
peıinden (Greta) kllçük aalona 
alrdiler. Ayağa kalktım ve ca
ıusu karşıladım. 

Mister (Kened) elimi aıktıktan 
aonra paltosunu ve kaaketini 
çıkardı. Grela bunları börmetle 
caıuıuo elinden aldL (Entelicen, 
ıervis) in kıymetli memurlarından 
biri olduğuna fUpbe olmayan Mis
ter (Kened) hiç bir yere otur
madan birkaç dakika ayakta 
durdu, aalonda gezindL Bu mUd
det zarfmda Madam (Greta) da 
Şitli'nin Perihan aokağanı devamh 
ltir göı nezareti altında bulun

durdu. 
Hiç klmaenin takip etmedijine 

-
kail olduktan aonra casus kad n, 
amirinin yüzüne bakh ve: 

- E•nroderseniı ben çıkayım, 
dedi. 

Mister (K~ned) başını aalla· 
makla iktifa etti. (Greta) çıktı. 
Y almz kalmca, Mr. Kened ta 
burnumun dibine kadar so
ku~du ve: 

Ne yaptm:z:? dedi. 
- Mütemadiyen çalıştık! 
- Bir vaziyet hazırlaya bil-

diniz mi? 
Şimdilik çok llmitliyim. 

- Ne suretle? mesainiz hak· 
kında mufa~sal izahat veriniz. 
(Entelijens serviı) memurunun se
sinde kat'ı bir amir hakimiyeti 
vardı. 

Mesaiın !.akkında casusa taf.. 
silAt verdim. Ve ilave ettim: 

- Muvaff akiyet için tedrici 
yürllmeyi tercih ediyorum, dedim 
buna rağmen az zamanda iste
diğim vesikalan bize verebilecek 
mUhim bir mevkide bulunan (S .. ) 
Bey gibi bir 9ab sla da 1 l<1 bir 
muarefe ve dostluk tesisine mu
vaffak oldum. 

(S ... ) Bey nzif e•I batına 
gitti mi? 

- Üç gDn evvel. MUfareka· 
tından evvel kendi9ine Tokatli
yanda bir de ziyafet vermiştim. 
(A-1) limanının deniz ve kara tab· 

kimat plAnlarını elde etmek için 
ıimdilik yalmz bu yoldan yllrll
meyi tercih ediyorum. 

- Kaymakam (S ••• ) Beyin 
fikrine ve hissiyatına biç nuftiz 
edebildiniz mi? 

- Ne diyorsunuz Miıter? in· 
aan bu !<adar tehlikeye kendial
ni atar mı? 

Bir memleketin yegAne mO
daf aa anahtara böyle bir adam
dan dllpedUı isten~bilir mi? 

Casuı, açık mavi g6zlerinl 
g&zlerime dikmif, bakıyordu. De
vam ettim. 

- ( S .... ) Bey mu~ffakiyet 
için ilk adım demektir. Bu vaaıe 

ta ile neticeye doğru muvaffa
kiyetle yörUyeceğimi tahmin edi
yorum. 

{ Arı.kası var ) ·-····--... -· .. -·····--··········· ·---········-........................... ·---············-·······-··-
YENİ BEY AZ CiLDİNE] 

AŞIK 

BOtOn erkeklerin nazarı takdırle eeylr 
ve perest t ctt:klori bcıyaz Atif ve ner
m' n bir c ide m:ıllk olınu ister misiniz'? 
füı son terakkivat ve tecrllbos:ıyesinde 
hll i haıırd3 bfİtfın kııdıııların heyn 
() nğııız) Tokalon ı.remiııl muntaı.a· 
ıı ıı ı · 1 mal ile ciltlerini kolayca beyaz
latmak, \ umuı~tınak ve gOzellettlrıo' k 
kı.lıild r. Bıa kreıı de, lıeynzlabıı ve 
kuvvetlend!ren klbiı guddolerle karıth• 
rılmıt taze krem ve eaf ıeytlnyıığ't 
\'R "llır. O, an yen cilde nfifuı, gudadat 
trharru,atıru teskin, mfln besi t mesa
nıatı tekqif, siyah benleri izale eder. 
Yorgunluktan mütevellit bıırutukluk
ları bir defa kullanmakla dağıtır. En 
kuru bir botereyi nazik bir nem ve 
tazelikte tutar. Yağlı bir burnun 
p ırlııklı~ını iı.ale eder. Bu beyu yeni 
Tokalon kre-nıi, cildi o derece 
11eri yoııi ve gayri kalıili tar· r bir 
glı~etlik ve tcııolikle J<tisler ~i bunun 
hatk" suretle temini g11,yrl mflnıkllndür. 

lstanbul Hukuk Heklmlljln. 
den: Necm•ttln Bey tarafından Nahi· 
de Hanım aleyhine açılan teaçill tallk 
da•Hı üz.erine mllddeialeyhin ikamet• 
tihının meçbuliyetl haubile ilinen 

tebligat icruına karar verilmit ol· 
makla bu baptaki istida auretin• bir 
ay zarfında cavap vermek ve tayin 
olunan 28 mart 1933 aah gilnü 
aaat onda mahkemeye relmek için 
latida auretl ve davetiye mahke
me divanhanealne talik edilmekle 
keyfiyet ayrıca rasetelerle ... illa 
olunur. 

En Kibar Ko1onyad1r 

Her c n... her ••l ~tiket kıllı•• 
MATBAA n FABRlKASI 

Telefon - 23969 

DOKTORLAR 
Bev iye MQtehH

Dr. Re,u Kadri •••• Sirkeci, tram-
vay durağı, No 8 herglln eır.babtan 
aktama kadar. 

Dr Mehmet All Bnllı• mllt~hat• 
• aıaı, Slrkec deki 

muayonehaneıılnl EminOnO hanına 
(ubık Karak:ıı,) nakletmitUr. kabul: . 
her~lln öjl'l!'deıı sonra. 

Zührcwt has· 
Dr. Muhip Nurettin talıklar. Babı-

a\I cadde!indo Gayret kfiUlphanesi 
lttiqaJiııde fi dan G ya karlar. 

D O 
Dahili va çocı.ı « 

r. •llp Halllkı hHla ıkl.trı. Sabsh 
alqam ninde ( Topkape Tram. Cad. 65 
Cuma, ı>azardan gayri 2 - 6 nıu:ıycne
haneaindo (Aksaray, Etem Pertev ec
ecıa~i ar ~ a sokak 11 ) 

Op=rat6r U-
Dr. Muamme~ Nurlroloı tena•ll· 

Jl haııtahkları ınllteb:.\!lııısı. Harbiyede 
tramv1ıy durağı kar,ısında No 65. Sa· 
h ve Cumadan mnda hergOn 14-20 ye 
kadar. 

D 
Mua yene ha• 

r. Ahmet Vicdani aea:aı Vesnecl 

lerda Letalot apartımanmın 2 inel kat 
2 fııci daireelno nakl tmlıtfr. Cuma• 
dan maada herglln 8 · 12 ve U - 20 e 
karlar, paıa·te,ı g 'lnleri meccıntdlr. 

CI t Yll allbrnl 
Dr. Feyzl Ahmet haıatabldar mu-

tahaseıııı . H orgUn sabahtaıı aktama 
kadar Ankara caddesi Feyzi Bey han 
No. 48. T~!. 23899. 

idrar yollan htta• 
Dr. Celll Tevfik tahkla•a birinci 

eınıf mutahassısı Sirkeci Muradiye 
caddesi Viyana oteli kartı!nnda No. 36 
hergiln esat t~ · 18. -------

0 H Ö Frenırf, Belao
r. a,rı mer fuklufu •• Cilt 

haııtalıkları muL'lb ıssısı. Almanya 
emraıı cildiye ve zllhreviye cemiyeti 
nasından. Beyoğlu lstiklll caddesi 
Ağııcamtı ka·,ı ında No. 133 H >rgQn 
öğleden sonra T 1 Boyoğlu 431SG. 

A Zuhrevl hHla1ıklar 
Dr. r l stldl KISprUbaıı Eminön1 

han cııabık K:ı.raknt han,. No. 8 cuma· 
dan maada hergUn 9 dan 18,5 a 
kad:ır. 

Dr. Mehmol Halit ~~70°11 ~=~~t 
hastaları m tıa) ne eder. Pazar gUnll 
fak · r:e~e pnrasızrtır. Fatih parkı kar
ft!lında No. 1 

oıs TABIBLERI • 
E mlaö ı il, EmlnlSnll 

Cemal Ziya han 2 inci kat No 4 

Hastalarını cumadan maada hergün 
l>,5 dan 18,5 a. kadar kalıul ve tedavi 
eder. 

Dl• Tabibi Sallel Arif Muaye-
nehane 

Bahçekap1da Ertuğrul mağazası kar· 
tısıııda Kasapyaıı hı.nı 1 inci kat. Sa-
lıdan maada bergUn hastalarını kabul 
eder. 

H. 6tepenyan herıiln h••'• arın• 
kabal •• tedavi eder 

Koron ve e:ıire feııııt ~e dayanıklı 

bir f!Urette yapılır. Beyoğlu Taksim 
Zambak ıokak No. 41 

&Uleyman Faik Toklu OjJu 
Bahçekapı, Solfünet Han, linol ka.t 

No. 2 ye nakletmiştir. HergfJn 9 dan 
akpına kadar hastalarını kabul edor. 

._ HU U Beyotlu. Muza ... r •n fmaın aok. Ne. 
2 Nuri 8. ap:ırtman kat 1. hergün saat 
9 dan ~O ye kadar, ve fevkalAde ah\•a.l
de geceleri dahi hastalarını kabul ede 

M.SAIT Yen'po•'aııe caddHi 
Vlora Haa NG. 1 J 

Per,embe ve cumartesinden m&aı.la 
berglln 10 dan 18 o kıı.Jar baıta .a.rııı 
:ııabul ve ted.ıvi eder. 

B 1 1 t (Sabık Caial• 
Unyam n • epan oğlu Şırk ec· 

ı.ahaneıl sahibi) Gedikpaı:ı Müsellim 
sokak numara 20. Kabul saat!arı 9-12, 
2 den 20 ye kadar. 

Terzi Şekibe Hanım.a terı:nı• 
neal DIYaayıal.a, 

besteklr sokak No 2. 
---·~~~~~--~--~------

Ömer LUHU Yav:.1z Teni ha ne al 
Soa moda 1-

ıerlne tık ve zarif kadın ve erkek 
elbiseleri ehven fiatla yapılıyor. Yeni 
postaha'.l e kar9ısındı. Erzurum han 
numara: 5 

MUHTEliF 
Halkın Nazerı DlkkaUne 

Aırf vo fennt tef .illtla B:ga imallt
banemiıde yaptığı mıı sucuk n 1&· 

lamları mıı, temizlik ve nefaset itiba• 
rile emsalııizdlr. Bu iddiamız B 'ga 
hOkOmot ve belediye doktorluğu •e 

: ) 1; ıJ ~rnııı ınu1addak raporlarilt 
ıabittlr. Topta'\ .,., pııraltends e&taf 
mahalli Balıkpaz:m Mısırçarıısı kapııı 
kartısında 18 numaralı cSucukçıı •• 
aalameı 'lılebmet Ali• 

Piyango IUmat 01,aıerıJ ~na:~ 
kar birçok k imseleri rengin etmiıtir. 
Merkezi Fatihte tramvay caJdesi nıı· 
nıara: 14. Şubeal Bsyaı.ıtta Okçular-

qbqı numara: 89 

Unlkum ••Pk• t•brlk••ı sı;aa-
rl J il· 

zerine ehven fiatla yeni foter, kadın 
ıapkaları ve bllumum ıa.pka tamlrl 
için mOesseııemlıl ziyaretiniı ta!al" 
rufunuzu temin ve iddiamııı fıba& 
eder. Bahçekapı ıekeroi Hacı Bekir 
kar9111nda numara 84 

T ' k r1 Hain- ·~11 un• e • eme evi teker ı .... 
lerl Te her nevi nıutena ve mOıtesn• 
lilkı mamulltı. Emlnönfl numara: 66. 
Tunalı Haydar 

Kard••leP Ma•azası Temlnath 
• rekJI • 

lskarpinlerinden mutlaka alınız. IO 
Divanyolu mubterik ııult:m nray- ,-. 
ları ittisalinde 6l - 3 ~ 

&atıhk Hane. Sırkcc· le Kara ~l 
htbeyinçe!cbi m.ıhal .esi l\argıh sokak 
15 numara'ı bl!f oda halıçJ 'e ınutbk 
bir bap k~~ir ev ıatılı ıttır aynı bau· 
ye mOrac ıat. 

Bono - lı ub.ulil, 
muaıııelAtı. 

İstanbul Balıkp ıur 
Vasil 

ıl {'y ı n seueJI 

No 6 aarraf 

8atdık •ervl agacı - 9 11.1 ti 
metro tulQııde iıkele ve rıhtım lota• 
ııııa müsait 63 adet ıervf ağ.ıcı eaU" 
bktır, talip olanların Galata Yağ.:apı• 
ıııııda Mustafa klbya hanında H cipı.-
de ve ıilrekhı tirketine maracaatlal'I• 

K"rahk h•ne; Aksarayda Yusı1f' 
paııda Arapm•na.Y ıokağında No. 8 
7 oda bir ııof.ı, bir mutfak, bahçe, ııa. 

Çolt ucuz olarak acele kiralıktır. lçlo• 
dokllere mflraMat. 

~ t 

MUrebblya; Uzun mlldılııt Loo· 
dra yüksek 11nıf a·ıeleri nezdiod• 
mUrebbiyelik eden Vlyana'h bir JJJ,,r 
ınazel, bur'\da kibar bir aile neıdiod• 
mUrebb'yellk ıtmek arıuıundadır. 

Adresı Son Posta E.M.B. rumuı1111• 
tahriren milracaat. 

r·-··· 
1 

Küçüle ilan Şartları 

1
1 - tKüçilk illnlar) hafta.da iki d.,, 

neır~dilir. 

2 - Bir ilAn boı ıatırdaıı lbaretdf· 
1 Kı.lın yaıı ild satır sayılar. 
İ 3 - Her satır en aıağı 4 keli ııaedif• 
• 4 - llllnların beı aatır Jaıı tas'• 

1 
her satırından ayrıca. aı.ııtı~ 
fiatler alınır: 

1 5 aahrdaa lba· 

1 
ret ı.aııııa 

U 
Elektrik tedav' al, kroıa 1 Aylıl& 300 Kr. 

Sadet n pllllıa, alhıa damak YCH· 1 ll • 80l .. 

5 aahrda• ı..ıa 
ber aatıt ı~.a 

6J 1't, 
llil .. 

re. Arzuya muvafık yapılır. Sirkeci 6 " IS()i) " 30.> " 
Muradiye caddui numara 26 birinci il • 2800 • 560 ·~ 
_k_a_t·----------------------------· -·-·-·---------------------~~ 
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SIJSUZ 
IABlJ~llJZ 

f 19'~ASIZ 
AIRI JURETTE 
TRA( oıu"uı 

1 ~1JL111 l-;ırn1.1cl~11 
IJz(l<urt3rA11 y~l11 ız 

~ ..... -..~·#·Jf·· ............ ~ -·· ~.. . .. . .. ' (. ·- ' . . ., 

/ / 
KIREMIDIR 

RAZVITE 
mUessesemize yazdıkları 

kremini tedarikte mllşkü1At çekenlere, 

takdirde adreslerine posta ile derhal gönderilir. 

TOP 50 kuru~ ı . 60 GRAMLIK 
80 "f Posta masrafı dahildır. 

125 '' '' ,, 
Arzu edenler, bedelini posta pulu olarak i. önderebilirler. 

Her yerde sat hr. 
Deposu: lst. Yeşildirek: Sıvacıv n Han. Tel. 21031 

ı-'.- • ., .~ ... ı~:· . ·' ~. ~ 

MiJJi Müdafaa V eki
let:nden: 

1 - 93 ı ye 932 senelerinde mazeretlerine binaen Yaktinde mfi. 
racaat ederek lkramiyelerjr.i alamıyan malt\llerle şehit ve 

yetimlerinin iıtihkaklarına ait bordroları Maliye VekAİetine 
Te cetvelleri de Askerlik şubelerine gönderilmiştir. Buna 
göre eababı iıtihkakın Askerlik 9ubelerine :nüracant etmeleri . 

2 - lıbu tevziattan sora milracaat edecoeklerio r araları 933 
tevziatında veri:eceğinden beyhude yere M. M. vekAletioe 
müracaat edilmemesi. 

3 - 933 senesinde vaktinde mUracaat etmemiı olanlar için 
ayrıca bir tevzi yapılamıyacağınddo malullerle ıebit yetim~ 
)erinin behemehal 1 Niaan 933 tarihine kadar şubelerine 
müracaatla kayıtlarını yaptırmaları, bu tarihe kadar kayıtla
rını yaptırmıyanlarm mUracaatların.n bilahare kabul edil
miyeceği itan oluı,ur. 

Leipzig 

~ 
Leipzig 

Mühendis 

1933 İlkbahar Sergisi 
5 Mart 933 den itibaren 

her tUrlU tafsilat 

sargısı heyeti tertibiyesi 
veya fahri mUmessili : 

B. ZECBSER 

~ 

t •rafınc:ran vermr. Oa'ata'da Ahen Ve MCn h Haf'. Telefon 40t63 
Posla 1eutusu: Galata 76 • Telgraf: Z c ser fatanbul 

lstanbul Gümrük Muhafaza Baş
~üdürlüğünden : 

''126,, Adet arka çantası ilanıdır. 
l Gllmrllk Muhafaza Umum kumsndanl ğı Muhafaza kıtaah 

için "l 26n adet arka çantası pazarlıkla yapılacaktır. 
2 Kırdırma ıarlları klğıdının taıdikli aurotleri lıtanbul GUm-

rUk Muhafaza başmüdürlüğUndeki komiıyoodan alınacaktır. 
3 - Pazarlık: İstanbul Gllmrilk Muhafaza BaşmlldürlUğilndeld 

komisyon tarafından yapılacaktır. 
-4 - Pazarlık: 19 - 2 • 933 tarihine rutfıyan pazar glloO saat 

14 tedir. 
6 - Her istekli biçilmiş bedelin ~ 7 ,5 ğu olan 40 lira 58 ku

ruşluk muYakkat güvenme " teminat ,, larile belli aaatten 
evvel komisyona i elmeleri. 

6 - Örnek: latanbul Gümrük Muhafaza BaşmUdUrlitğfindedir. 
istekliler orada görebilirler. 

------~------------~~------------------·--------------
DiŞ 
Ağrılarını 

BAŞ 
G İPİ \~rılarını 

FEVROZİN NECDET 
Mağlu"IJ eder. 

Her c zanede btJlumır. 

Kadınıaraıt 

avaa Romatiz.ma yı 

,. ' 
Sihirli bir su .. u 

Bu suyu kullanan 
kadın, bir içim 

su olur ... 

Beşir 
Kemal 

LETAFET 
SUYU 
Mısır Krad Fon•lye 

Tahv ilerinin Slgortaaı 
Osmanlı Baıık.1smdan - Yüz· 

de 3 faiz'i, 1886 ve 19J3 tarihli 
IV.ılSIR CREDiT FONCıER tah· 
villerinin 1 Mart 1933 tarihin 1e 
icra edilecek itfa keşidesi iizerine 
başa baş tediyesi tehlikesine kar
ş Osmanlı Bankası Galata Mer• 
kezi ile Y enicami ve Beyoğlu 
Şubeleri tarafrndan pek müsait 
şeraitle sigorta edileceği mezkur 
tahvilAt hamillerinin malfı;nu ol
malr üzere ilA•ı olunur. 

Bolu icra Memurlu,Oundan: 
Boluda Şeref B. :r.ade Vb f n 

Kemal Beylerin müt .. addit alacak· 
b ara borçlarından dolayı mahcuz 
olup paray• çevrılmuine karar ve
rilen mamulat. ıni'liycdcn 45 aantim• 
lik 200 lira loymetli 0°1 adet katrak 
n bet be gir kuvn'ln le 300 lira 
kıymetli bır adet m :rot motörD ve 
remington markalı 150 lira kıymetli 
b r yaı.ı maki.ıul ve lkl lbtik te
ker.ekli 50 lira kıymetll bir adet 
yayla araba ve 80 lira kıymetli bir 

adet kasa ve alh gözlü ilatü cameki.nh 
ve 1 lira kıymetli bir dolap ve tah
tada-t mamul 6 lira kıymetli Oç maaa 
ve 6 lira kıy netli bir koltuk ve 
dört demir undalya 21·2-933 tarih ne 
mü.ad f aah günü saat on dörtten 
15 fO kadar çart·da •faj"ı Ta~baa 
önün.ie açık arttır na ve peşin para 
ile aatı acağandan talip olanların 
mezkQr ırün •• 1&atte arttırma ma• 
hallinde hazır bulunınalan ilin 
o!unur. 

Bolu icra Memurlu§uodan : 
Boluda Ş ref B. zade Via f ve 

Kemal Beyler n mllteaddit alacaklı
lara borçlnnndan dolayı mahcuz 
o'.up pAray ı çevrilmeaine karar ve
ri en 1.7 l eyg.r kuvvetinde vo'f mar• 
1 alı ve 21230 numarnlı ve 1500 llra 
kıymetlı n.ateferrua.t lokonıopıl 21·2-
933 tarihine milaadıf •alı günO aaat 
14 ten 15 ıe kadar Boluda ataA'ı 
Tathan linünde açık arttırma ile aa· 
tılacağ.ndan talip olanların med Qr 
lokomobl:in muhammen kıymetinin 
% 7,5nisbetinde pey akçaları veya mllli 
bir bankanın teminat mektubu ile 
beraber mezkur gün ve •aatte aatıt 
mahallinde hazır bulunmalara l"n 
olunur. 

1, Matbuat C:•

9

n

3

iy

3

eti tarafından "ı 
tert:p edilen 

1 A L MAbrlft. G ı 
ç ktı. Her kitapçıda buı::.,u•r. 1 

' ,.. fiatı t liradır. ~ 

GÜL 
Yapraklarının 
cazip ve göz 
kamaştırıcı 

rengini 
Simon Krema pudraaı 
ve ıabununu muntax•man 
iatimalile temin edebılini
niz ki bu ıuretle cildin te• 
mh:lenmeıinl yumuşatmaaı 
,,. beılenmeal gibi üç mak
sadın huıulüne yardım eder 

' CREME 
SIMON 

KREM SlMON) 

A MARKA 
rvı üstahzara tı 

:~ ..:> t."~ Hububat Unları 
SIHHAT 

' ve 

KUVVET 
verir 

• . ... . • 1 
-~ . . ' 

SAT • 
1 

Mahdut Mikdarda 

ELEKTRİK SUveBANYO ISITICI 
CiHAZLAR İMAL ETMİŞTİR . 

. , . --.....,_ 
'\ ; 

·-~ , 
./ . ~· ' .. - . ... 

'( /. .:.ı_-1 ' ' '? 
' .;l - ..... ~ , 

# '\ ) 

iZ iLA 48 AY 
Vade ile satllacak olan bu aletleri 

tedarik etmek için acele ediniz. 
Elektrik Şirketinin bu cıhaılara sahip olanlara tatbik ettiği 

tarife hakkında malümat iıteyiniz. 

Pertevniyal Vakfındar.: 
Pertn·nlyal ukfından AkHray'da tramYay caddesinde PerteYnlyal 

tOrbeal ittiaallndekl arsaya olbaptakl proje ve tartnameai mucibine• mU· 
ceddeden dükklnlar loıuı kapalı nrf uıu'ile 8 tubat 933 tarihindan 9 
mart 933 tarihine mllaadif perfembe g(inüne kadar meYldl münakauya 
konulmuıtur. Talip olanlar t•rtname ve projeleri almak 0-ıero her srOn 
ötleden •onra l.tanbul Evkaf Müdüriyetinde Pertnolyal nkfı ldareıine 
ye ihale gUnü olan aalifülbeyan 'PCrtembe rOnO Hat 15 to kapalı zarfla
rını idare EncOmenine tndl etmeleri. 

Beyoğlu: İstiklal cadd<> si Po~ta sokağı No. t. Tel. 41429 

Verem 
G6tualerl ıı:ayıf o\anludak ökaürükl re büyt..k eheıu ı e 

Termelidlr. KATRAN HAKKI EKREM teblikeaıD 6alae ı~ç .. r 



SON POSTA 

GRiPE karşı ASPIBIK 

•• 1 
1 

Yeni göml~klik 
çeşitleri geldi 

IPEKIŞ kumatlanndan rapllmıt 
gömlekleri 

. 

&sene 
Eskimeden giyebil rsir.iz. 

IPEKl,'ln gömleklik kumatları 
rıkandıkça gUzelleflr ve 

••llamlaflr. 

IPEKIŞ g&mlekleri ayal samanda en 

Ne 

• 

komprimeleri lmlla•ınız. 

ucuz, 

... 

Ne ucuz! •• 
Son haftanın 

satış rekorunu 
N . 200 kırdı !-

1 3 -·-... •••••••• il 

Mabmatpa,a'dald 
Bu küçük ma§azanın hayret 
verici fiatları, her gUn alıt 
verit eden yüzlerce hanıma 

parmak ısırtmaktadır. 
_. .... ._ ... __ 

Her nevi yünlü ve ipekli 
mevsimlik kumaşlar •• makbul hediyedir. Zevci

aize, biraderinize veya 
pedetinize IPEKIŞ'in 
laaliı ipekten maınul 
•• mtutuna bir 
ıtızellikte ve aat

N. Zll·DCUZ MALLAB PAZABI 
lamlıkta dokun
•Uf kumqların
dan yapılmı1 

ı&mlek hediye 
edebilirainb. 

• lkif gömlek dairesi her zaman emrinize imadt dir 

1111> Heyoğlu'ada lmklll cadd..U.de N<'. 322. metbur 

IDBK·PALI 
Her Cuma ve Pazar günleri 

Blth •• ete prOl"amil• AiLE MATiNELERi 
Telefon: 43020 

Dr.Mahmut Ata 1 
Dotum •• kadı,. hastalata operatCSrQ 
S tl 9- ı Kadıka1 Şfa 15 

aa ıs- 18 Tet•ikiy• Satlab.t 
t Kadılıly 80334 

Telefon t Te •ikt1• 4325.1 

Bahçe ve Bai 
Vifne, kira1; k•1ım. armut laer 
nevi qıh fıdanlarla Amerikan 
anaçlan lzeriae her cina izim• 
qab •• kildi fid.nlanmıs 
vardır. utifade ecllniL 
~ Erenköy Kazasker Hafız.-

Zafiyeti umumiye, iftiha11slılr Ye kunebidllr balAbacla blJllr 
f•ide •• t•iri glrftlen ı 

FOSFATt.I 

Şark Malt 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede •bhr. .............. 
SaWW' Ali ••• 
NeplJat 111.tW ı HalU Utfl 

iş BAKKASI KUMBARALARI 
Kumbara Sahipleri 

933 Birinci Kur'ası 
1 Nisanda · Çekilecek 1 
İl Banka... memlekette tasarruf hareketini 
teşvik gayesile, kumbara sahiplerine her 

sene 1111 lira mükafat veriyor. 
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"1 MART 933 tarihine 
kadar tasarruf mevduabnız 

asgari 5 lira olmalıdır,,· 
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